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Abstract 
Based on the book Omforma : Nya strukturer för designbranschen, I have investigated the work 
situation of a pattern designer in 2017 and how it can be connected to the history of pattern in 
Sweden. The example I chose to look closely at is the collection Signerad textil that was shown at 
NK 1954. I also reflect on the markets obsession around the design that was created in the 50s 
and 60s, as well as what the consequences might be.

In my creative work I have created a pattern collection, in the text, I describe my general design 
ideas and goes further into the process for each pattern.

The text ends with a reflection.
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Inledning 

När jag sökte till Konstfack satt jag på min intervju och berättade om att jag ville arbeta som 
mönsterformgivare när jag lämnade skolan. Jag fick som svar att det var svårt att försörja sig på. 
Jag svarade kaxigt och naivt att man måste ju tro att man är den nästa som ska slå igenom.  
 
Ett svar som nu känns väldigt långt borta.  
 
När jag våren 2016 läste boken Omforma : nya strukturer för designbranschen skriven av Kerstin 
Sylwan så berättades det om delar av den verklighet som jag efter min examen kommer att 
befinna mig i. Boken belyser många av de strukturer som på olika sätt blir betydelsebärande för att 
vara yrkesverksam som formgivare idag. Det har gjort att mina frågeställningar för det här arbetet 
har blivit följande: 
 
Hur ser arbetssituationen ut för en mönsterformgivare år 2017?  
Hur går det att koppla till den svenska mönsterhistorien?  
Hur ska jag förhålla mig till det?

Det här projektet är sprunget ur en frustration och jag har förståelse för att det är min subjektiva 
uppfattning som har fått styra mitt urval och hur jag väljer att tolka urvalet. Jag gör inget anspråk på 
att den här texten kommer täcka in alla aspekter av mönster men jag vill påbörja en reflektion av 
hur historien kan ha påverkat samtiden och vad det har skapat för konsekvenser. 
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Mönsterdesigneliten  
Hos de flesta av de textil- och produktproducenter vi gick igenom fanns 
formgivare representerade med en utbildning inom antingen industridesign, 
möbeldesign eller arkitektur. Vi hittade även flera illustratörer och grafiska 
designer. Men inom alla de möbelföretag som vi har undersökt hittade vi ingen 
textildesigner och en enda produktdesigner.1

En stor betydelse för svensk mönsterhistoria tillskrivs kollektionen Signerad textil på NK´s 
Textilkammare från 1954. Astrid Sampe var utbildad vid Konstfackskolan och Royal Collage of Art i 
London. Det är 1936 som NK knyter Astrid Sampe till sig genom att hon blir chef över den nya 
textilkammaren. Sampe formger själv textilier och mönster, men textilkammaren tar också fram 
textilier i samarbete med formgivare från andra fält. Bland annat arkitekten Arne Jacobsen som 
tvingades fly till Sverige från Danmark under andra världskriget. ” - Nu måste vi hjälpa till, sade 
Markelius, Arne Jacobsen kan rita tygmönster och på så sätt försörja sig medan han är i Sverige.”   2

I mars 1944 så presenteras hans kollektion med sexton blommönstrade textilier på NK.  

Under 50-talet började en reaktion mot den mönstertradition som var starkt präglad av naturmotiv. 
Arkitekturen tog sig andra mer funktionalistiska former, vilket skapade en efterfråga på andra 
sorters textilier. Mönsterformgivare Inez Svensson berättar i boken Tryckta tyger om hur Göta 
Trägårdh, som tillsammans med Anders Beckman hade grundat Beckmansskolan 1939, 
påverkade dem som utbildade sig inom modeteckning på Beckmans att börja se textilindustrin som 
en framtida arbetsplats. 
 

- Titta på tygerna, sade Göta till oss. - Så fula de är. Vi måste ta itu med den 
svenska textilindustrin. Det duger inte att de reser utomlands och köper mönster, 
när vi kan rita mycket bättre mönster i Sverige.3

Svensson berättar bland annat hur starkt Viola Gråstens mönster Oomph, som släpptes av NK 
1952, påverkade känslan av vilken sorts mönster som var möjlig att formge. Det öppnade upp och 
bevisade att det Trägårdh hade uppmanat sina elever också kunde genomföras.4

Uppdraget att skapa kollektionen Signerad textil kom ursprungligen från Elias Svedberg som 
arbetade som Inredningschef på NK. Syftet var att skapa storskaliga mönster på kvalitativa textilier 
som passade den moderna offentliga miljön. Det blev tidigare nämnda Astrid Sampes uppgift att 
sätta ihop kollektionen. De som medverkade med mönster var: Alvar Alto, arkitekt. Sven Markelius, 
arkitekt. Olle Baertling, bildkonstnär. Olle Bonniér, bildkonstnär. Stellan Mörner, bildkonstnär. Karl 
Axel Pehrson, bildkonstnär. Anders Beckman, reklamare. Olle Eksell, reklamare. Stig Lindberg, 
keramiker och industriformgivare. The Svedberg, forskare och nobelpristagare. Viola Gråsten, 

 Sylwan, Kerstin. Omforma : nya strukturer för designbranschen. Stockholm: Arvinius+Orfeus Publishing, 2016, 531

 Svensson, Inez. Tryckta tyger från 30-tal till 80-tal. Stockholm: Liber Förlag, 1984, 212

 Ibid, 383

 Ibid, 40-414
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textilkonstnär och Astrid Sampe, textilkonstnär.  5

Som reklam för utställningen så visades signaturer av alla medverkade formgivare och detta var 
något nytt. Tidigare hade inte namnen på mönsterformgivarna lyfts fram på det här sättet. Några av 
de medverkande hade inte tidigare formgivit mönster. I många fall så går det att påstå att de 
medverkande gjorde sin debut. I en intervju som Olle Bonniér gör i tidskriften Bryggmästaren 1954 
berättar han om sina tankar runt att skapa textilmönster:

Jag tycker att det är intressant att som omväxling jobba med textilmönster. Och 
det är svårt, på sitt sätt lika svårt som att måla en tavla. Jag stöter ideligen på 
problem, som är nya för mig: Hur verkar mönstret när det upprepas i rapporter? 
Vilken inverkan har tygets fall och veckbildningen? Hur tar det sig ut i rörelse? Allt 
det där fascinerar mig. Här öppnar sig ju en konstnärlig problematik, om vilken 
jag inte haft en aning.  6

Inez Svensson började en praktik på textilkammare när arbetet med Signerad textil var i full gång. 
Hon berättar att det blev hennes uppgift att färdigställa rapporten på Karl Axel Pehrson tavla 
Delfinsk rörelse, som Astrid Sampe själv valt skulle medverka i kollektionen.  Något Svensson 7

upplevde som ett eldprov. Både Sampe och Pehrson övervakade arbetet. Svensson nämner också 
att Viola Gråsten dels skulle formge egna mönster till kollektionen, men också hjälpa The 
Svedberg med ett mönster.  8
 
Då jag läser om den här händelsen så förstår jag att Svensson ur sitt perspektiv berättar om en 
personlig upplevelse och att hon som blivande mönsterformgivare fick kunskap och möjlighet att 
sätta sitt avtryck. Praktiken på NK var en sluss vidare till att hon skulle arbeta tillsammans med 
Göta Trägårdh på STOBO (Stockholms Bomullsspinneri- och Väfveri AB), som var ett av de första 
företagen på 50-talet som hade bestämt sig för att satsa på att ta in konstnärer som skulle arbeta 
med mönster.  Men det går också att utifrån Svenssons berättelse dra paralleller till de som 9

Omforma tar upp i sin granskning av designbranschen och hur den ser ut just nu. En av dem som 
intervjuats berättar såhär: 

Jag jobbade inhouse på ett textilföretag där min uppgift ofta var att bearbeta 
andra designers skisser. Ibland var det stjärndesigners från arkitekt- och 
möbelbranschen som gjorde en skiss av något och jag fick göra arbetet med att 
förvandla det till en textil produkt. Visst fick jag lön för mitt jobb men ingen cred 
för att ha varit delaktig i formgivningen.10

 
Vad som gjorde kollektionen till en milstolpe kan självklart bero på mönstren i sig. Men det går 

 Eronn, Gisela. Tidlösa mönster : textilkonst från 1950-talet. 2. uppl. Stockholm: Norstedts, 2009, 385

 Eronn. Tidlösa mönster : textilkonst från 1950-talet, 396

 Ibid, 387

 Svensson. Tryckta tyger från 30-tal till 80-tal, 448

 Svensson. Tryckta tyger från 30-tal till 80-tal, 429

 Sylwan. Omforma : nya strukturer för designbranschen, 5410
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också att fundera på om just platsen den presenterades på, samt om namnet på de medverkande 
skapade den status som kollektionen nu tillskrivs. Om mottagandet hade varit densamma ifall det 
var nyskapande funktionalistiska textilier av enbart oetablerade textilformgivare som ställts ut?
 
Enligt min mening har det oundvikligen präglat hur vi ser på mönsterkompetensen än idag. 
Mönster tillhör inte textilformgivarna, eller de grafiska formgivarna, det tillhör alla. Det är ett ämne 
du närsomhelst kan debutera i och inga krav på meriter inom området behövs. 

Det vore absurt av mig att påstå att mönster endast borde tillhöra ett visst kunskapsfack. Som om 
det var ett skråsystem där du måste bevisa en viss nivå av kunskap för att få utöva det yrket. Men 
för att återknyta till det inledande citatet på det här avsnittet, att det går att hitta möbelformgivare 
som arbetar med mönster men inga textilformgivare som arbetar med möbler. Variationen är alltså 
spridd inom ett fält, men stängd inom ett annat. Något som man skulle kunna hävda är till fördel för 
mönster. Att utövare kommer från olika bakgrunder inom formgivning, och därmed har olika 
uppfattning och kompetens kan skapa en stor variation. Det går också att hävda dess motsats, att 
den här sortens situation skapar hierarkier om vilken kunskap som är exklusiv för sin kategori och 
vilken som är allmängiltig. Hierarkier som också återspeglas i vem som i slutändan kan leva på sin 
formgivningskompetens. När något inte är exklusivt är det svårt att hävda dess värde på en 
marknad, utan ett värde är det också svårt att få eller ta betalt. 76 % av utövarna som arbetar med 
textil- och produktdesign är kvinnor.  En av dem som intervjuas av Omforma uttalar sig såhär:11

Textilformgivarbranschen är ju kvinnodominerad vilket jag tror delvis har påverkat 
ersättningsutvecklingen för oss som jobbar med mönster. Det plus att det väldigt 
trögt för den svenska textilindustrin just nu gör det helt omöjligt for mig och 
många andra som är mönsterformgivare att kunna leva på det vi gör.12

Omforma belyser det faktum att textilformgivare kan etableras och bli uppburna inom sitt eget fack, 
men aldrig blir tillskrivna en status som stjärndesigner och anses ha kompetens att formge även 
inom fält där denna person inte är specialiserad. De menar att en stjärndesigner har möjlighet att 
bygga sig ett namn och uppmärksamhet. Vilket kan skapa nya uppdrag och mer pengar. Att krönas 
till stjärndesigner påpekar Omforma är inget som bara sker automatiskt. Det går att påverka vilken 
sorts kompetens som man vill tillskriva status och uppmana företag och uppdragsgivare att utmana 
den rådande föreställningen.13

På en arbetsmarknad där du t.ex ska arbeta som frilansare är uppmärksamhet och möjligheten att 
bygga sig ett namn väsentlig för att lyckas tjäna pengar. Vikten av att företag ska kunna 
marknadsföra sina nya produkter och sig själva blir alltmer tydlig då designsamarbeten med 
kändisar är ett vanlig metod för att synas och skapa uppmärksamhet. En företeelse som jag går 
närmare in på i nästa kapitel. 

 Sylwan. Omforma : nya strukturer för designbranschen, 5011

 Ibid, 5212

 Ibid, 52-5513
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Brickor, disktrasor och kökshanddukar 
Det gläder henne att delar av ”Linnelinjen” nyproduceras av Almedahls, men hon 
är förbannad och ledsen över att så många andra av 50-talets suveräna mönster 
inte längre finns i produktion  
- Vi måste slå vakt om vårt textila arv, säger hon.  
- Se till att inte klassikerna glöms bort för dagsländemönster.14

Citatet ovan är hämtat ur boken Tryckta tyger och det är Astrid Sampe som uttalar sig. Det är 
självklart mycket vanskligt att spekulera i vad Sampe menar är en klassiker som inte får glömmas 
bort och vad som är en dagslända. Låt oss återkomma till det. 
 
Ett av de mest signifikativa exempel på formgivare som blivit trendiga och inte glömts bort, som 
blivit något av en kändis, är Stig Lindberg. Nuförtiden är det inte bara Ljungbergs Textil eller 
Gustavsbergs Porslinsfabrik som återproducerar hans textiltryck eller mönstrade serviser. Det finns 
också nya företag som köper upp mönsterlicenser för att kunna tillverka produkter med hans 
mönster, även om de inte från början var ämnade för det.  
 
A3 Profil & Promotion har köpt licensen för att tillverka produkter med mönstret Berså, på bland 
annat brickor, kökshanddukar och tändsticksaskar. 
De marknadsför sig på deras hemsida som ”Din 
berså- profil- och presentreklamleverantör!”.  15

 
Opto Design AB började 2015 att nylansera 
picknickservisen med mönstret Blues och mönstret 
Balett, som designades på 60-talet och tillverkades 
för Gustavsbergs Porslinsfabrik som en av två 
serviser som skulle ta sin an det nya materialet 
melamin. Som tillägg har Opto Design också valt att 
översätta båda mönstren till bland annat brickor, 
underlägg och servetter.  
För att ytterligare komplettera produktlinjen från Stig 
Lindberg har man även valt att ta fram brickor, 
underlägg och servetter på hans textilmönster 
Herbarium, Fruktlåda, Tallyho, Melodi och Pottery.  
Ett ytterligare komplement är att man tittat på 
Lindbergs fajanser och låtit översätta även dessa 
mönster till nya vektoriserade mönsterbilder som 
man givit nya namn och bland annat presenterar 
som brickor, underlägg och servetter.16

Borås tapeter har släppt två kollektioner som de 

 Svensson. Trycka tyger från 30-tal till 80-tal, 4614

 A3 Profil & Promotion. Bersåprodukter. http://www.a3profilpromotion.se/?p=1111 (Hämtad 2017-03-03)15

 Opto Deisgn AB. Stig L produktkatalog. http://www.optodesign.se/wp-content/uploads/Stig-L-katalog1.pdf (Hämtad 2017-03-03)16
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kallar Scandinavian designers  och Scandinavian designers II . Några av de mönster som ingår i 17 18

kollektionen kommer ursprungligen från den tidigare nämnda kollektionen Signerad textil, bland 
annat Sven Markelius mönster Pythagoras och Karl Axel Pehrsons mönster Delfinsk rörelse. Även 
textilformgivaren Viola Gråsten medverkar med två mönster som hon skapade under 60-talet. 
Samt systrarna Lisbet och Gocken Jobs som med sin bror Peer startade ett eget textiltryckeri som 
fortfarande är verksamt än idag.  Så medverkar Stig Lindberg med en mängd mönster, många 19

vars förlagor är textilmönster från början, som tex Herbarium och Melodi. Men även Berså går 
numera att köpa som tapet i fem olika färger. 

Dessa tre exempel är för mig både lika och olika i hur man väljer att använda sig av det som Astrid 
Sampe kanske menar är vårt textila arv och det jag påpekar är kändisar. Det finns självklart ett 
värde i att kunna köpa klassiska mönster och tapetsera sitt hem med idag, eller att återproducera 
en plastservice från 60-talet. Antagligen är det inte bara för att hylla historien som man gör det, 
utan företagen vill självklart tjäna pengar, vilket inte är en orimlig ambition. Men jag tycker det finns 
något vulgärt i att man tror att konsumenten efterfrågar retrodesign i den utsträckningen att man 
lyfter mönster ur sin kontext, som i fallet med Opto Design från Lindbergs fajanser, för att kunna 
tillverka ytterligare en bricka eller kökshandduk och stämpla copyrightmärket Stig L på. 

Inez Svensson påpekar hur hon upplever att 80-talets unga textilformgivare inte har någon koll på 
vad som skapades på 50-talet.  Jag vill inte spekulera i hur Svensson skulle känna inför dagens 20

situation, men nog är den annorlunda än den hon beskriver. Att vi ska slå vakt om vårt mönsterarv 
är för mig en självklarhet. Som samtida mönsterformgivare så är jag inte bara intresserad av vad 
som skapades på 50- och 60-talet, och för den skull både tidigare och senare, jag känner också att 
jag konkurrerar med dessa formgivare och att det är inte en rättvis kamp. 

Som jag nämnt tidigare i texten har många mönsterformgivare en tillvaro som frilansare. Man får 
helt enkelt ta fram sina egna mönster och köpa in brickor, underlägg och servetter och ställa sig på 
Formex för att övertyga inköpare om att dessa är minst lika lättsålda till konsumenten som 
kökshanddukar med Berså, eller?

Frida Ramstedt driver en av nordens största bloggar om inredning under namnet Trendenser. Mitt 
under pågående Formexmässa i augusti 2015 så skrev hon blogginlägget ”NÄ, NU FÅR NI FASEN 
SLUTA GÖRA BRICKOR TJEJER!”. Där hon tar upp det faktum att de produkterna man ser från 
formgivare som vill arbeta med mönster mest består av brickor, kökshanddukar och disktrasor. Hon 
skriver: 

Journalister, press, media, leverantörer och butiker - vi är alla sugna på att hitta 
nästa stjärna. Faktum är att det är vad många av oss triggas av. Men det krävs 
något alldeles extra för att få oss att hjula av förvåning över ännu en mönstersatt 

 Borås tapeter. Scandinavian Designers. https://www.borastapeter.se/sv/kollektion-254/ (Hämtad 2017-03-13)17

 Borås tapeter. Scandinavian Designers II. https://www.borastapeter.se/sv/kollektion-466/ (Hämtad 2017-03-13)18

 Jobs handtryckt textilier. Om oss. http://www.jobshandtryck.se/index.php/om-oss (Hämtad 2017-03-14)19

 Svensson. Tryckta tyger från 30-tal till 80-tal, 5420
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laminatprodukt eller wettextrasa. Det är tveksamt om ens självaste Josef Frank 
hade lyckats slå igenom med det konststycket, på den tiden det begav sig.”21

Hon uppmanar formgivarna att tänka större och våga satsa på något som kanske kräver mer 
kapital och är lite krångligare att tillverka. Sen vill hon utlysa ett ”anti-brick-stipendium” och 
uppmanar hennes bloggläsare att kommentera vad för kategorier som de tycker behöver ny 
intressant formgivning. Förslagen är varierade och många bloggläsare är positiva till det Ramstedt 
skriver. Men hon blir inte helt oemotsagd utan några försöker komplicera situationen, en som heter 
Anette skriver: ” 

Nä nu måste jag svara alla er här i kommentatorsfältet som önskar er snygga 
designade versioner av allt från torkvindar, till vaser, ljus, cykelhjälmar och 
lysrörsbelysning (?)… Jag är själv keramiker sen många år och jag vet precis 
vilka ni är, ni kommer till min studio och tittar och klämmer och ni säger 'åh vad 
fint', sen när ni får veta priset på mina handgjorda alster (som verkligen inte är 
överpriser, min verksamhet går knappt runt) så säger ni 'aha, ok, ska fundera på 
saken'. Sedan går ni till Åhléns eller Hemtex och köper en massproducerad kopp 
till halva priset istället”. 22

Det Anette påpekar, att man som enskild formgivare som försöker utmana både produktionsvillkor 
och estetik är beroende av att nå köpstarka konsumenter som är beredd att betala vad en 
småskalig hantverksmässig tillverkning kostar är en väldigit viktig invändning. Att arbeta med 
mönsterformgivning handlar inte längre om att enbart kunna färg och form så bra som möjligt. Det 
handlar om att kunna ekonomi, tillverkning och marknadsföring också, oavsett om du själv gör dina 
produkter eller köper in dem av andra producenter. Samt att du också ska vara den som tar 
riskerna och investerar i nya produkter med mer komplex tillverkningsprocedur, så tidningar, 
företag och bloggare vill uppmärksamma dig för din nya banbrytande formgivning. De vill säga när 
de inte är fullt upptagna med att skriva om Stig Lindberg och nya produkter tillverkade ”i hans 
anda”.  

Men faktum kvarstår, det Ramstedt påstår stämmer. Det är inte genom att placera mönstret på en 
disktrasa som man kommer slå igenom och bygga sig ett namn som mönsterformgivare dock är 
jag tveksam om någon mönsterformgivare tror det. Men de kanske upplever att det inte finns så 
många alternativ? Framförallt inte när större företag, med mer resurser, också tar fram brickor och 
underlägg för att sälja mönster. Kanske borde kritiken för den likriktning som hon ser riktas åt fler 
än ett håll?

 Ramstedt, Frida. Nä, nu får ni fasen sluta göra brickor tjejer! Trendenser. 2015-08-20. http://trendenser.se/2015/august/na-nu-far-ni-21

fan-sluta-gora-brickor-tjejer.html (Hämtad 2017-03-02)

 Ramstedt, Frida. Nä, nu får ni fasen sluta göra brickor tjejer! Trendenser. 2015-08-20. http://trendenser.se/2015/august/na-nu-far-ni-22

fan-sluta-gora-brickor-tjejer.html (Hämtad 2017-03-02)
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AMEH JAG DÅ!? 
Mitt val att söka mig till textillinjen på Konstfack handlade om att lära mig att materialisera mönster. 
Skaffa mig den kompetens som krävs när det gäller material, färger och tekniker så jag kan 
använda mig av den kunskapen och genom det bli en bättre mönsterformgivare. 

I min praktik är inte främst driven av att tänka på ett objekts form, utan är mest intresserad av ytan. 
Det är ett intresse som driver mig framåt att undersöka sätt och motiv att teckna och komponera 
bilderna till rörelser och nya ytor.

Att mitt examensarbete skulle handla om mönster visste jag tidigt. Dock hade jag en förlegad 
föreställning om att trycka mönster på metervara inte skulle räcka som projekt. Troligen påverkat 
av det jag tidigare har nämnt i texten, att det upplevs för enkelt, att mönster är något formgivare 
och konstnärer håller på vid sidan av, inget som kan driva en helt konstnärlig praktik. 

Det skulle kännas symptomatiskt att tvinga mig själv att bara för saken skull välja att jobba med 
tredimensionella objekt, i någon sorts desperat handling att påvisa att en mönsterformgivare 
minsann kan göra mer än mönster, i tron om att det skulle öka statusen. Tvärtom vill jag gå ifrån 
det och tillåta mig själv att få fokusera på mönster, och precis som i den kollektionen jag tidigare 
skrivit om, Signerad textil, fokusera på mönster för metervara.

Jag kommer på de följande sidorna presentera hur mitt intresse för mönster började, generella 
tankar om mönsterkollektionen, den inspiration jag använt mig av samt en kortare redogörelse av 
designprocessen för varje mönster. Avslutningsvis försöker jag svara på frågan ”Hur ska jag 
förhålla mig till det här?”. 

 11



Friheten genom en tuschpenna  
Under min barndom, som var präglad av kreativitet och att prova på olika material och tekniker, så 
upplevde jag att mitt tålamod att rita ordentligt inte räckte till. Min lillasyster var fantastiskt duktig på 
att försöka återskapa till exempel hästar så anatomiskt korrekt som en 10-åring klarar av. Själv 
orkade jag bara titta på motivet en kort stund och gav sedan snabbt upp. Här vill jag påpeka att det 
inte fanns något uttalat mål i min familj om att man skulle rita korrekt. Jag tror att detta finns 
närvarande hos många barn som gått i skolan och jämfört sig med andra. Att rita fint var ett sätt att 
imponera och få bekräftelse. Men inte alltid det mest utvecklande.  

Att använda sig av blyerts var för mig destruktivt. Det bara ökade på föreställningen om att den 
enda metoden för att skapa är att sudda och rita om, att alla linjer alltid kunde bli bättre. När jag 
under början av gymnasiet, våren 2006 beslutade mig för att börja använda tuschpennor istället så 
hände något. Att inte kunna ångra linjer utan att arbeta med det som blev gjorde att 
prestationsångesten försvann och helt plötsligt kunde jag börja arbeta på en stil som skulle bli min 
istället. 

Då jag tog mig an uppgiften att bara rita med tuschpennor så kunde jag märka hos mig själv att 
mina teckningar blev abstrakta och geometriska. Ofta ritade jag en och samma form, som ibland 
fick fylla hela pappret. Större former kunde ofta omslutas av ytor bestående av små prickar, 
fyrkanter eller liknande. Formerna var både figurativa och geometriska. Det var här som mitt 
intresse för mönster tog sin början. 
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Mönsterkollektionen 

Eftersom jag har möjlighet att bestämma exakt vad det här projektet ska handla om, så har jag valt 
att låta min mönsterkollektion kretsa kring att definiera ett nu, att börja formulera mitt estetiska 
manér. Jag har velat ge mig själv tiden att skissa, bearbeta och trycka ett antal mönster som kan 
fungera som en startpunkt för mig som mönsterformgivare.

I arbetet med mönsterkollektionen har jag valt att inte ifrågasätta vad jag ska använda för motiv när 
jag formger mönstren. Jag har tillåtit mig själv att återkomma till klassiska val som grafiska ytor, 
djur och växtlighet. Det jag försökt utmana är hur jag i några fall har blandat motiven samt min 
skissmetod för att nå fram till dessa. 

Jag har valt att inte använda mig av mönstren ur kollektionen Signerad textil och med min 
formgivning kommentera eller förhålla mig till dem. 

Jag har valt att inte arbeta med synliga rapportskarvar då jag tvärtom vill jag påvisa värdet och 
utmaningen i att skapa bilder och ytor med dolda rapportskarvar och att det är en av de aspekter 
som skiljer mönster från illustration. 
 
Mönster kan bestå av en liten ruta som upprepas, och det kan vara rapporten. Det kan också bestå 
av tre meter av olika ytor och figurer, och det kan vara rapporten. Jag är mer förtjust och triggad av 
det sistnämnda. Mina val av rapportstorlekar har fått påverkas av på vilket sätt mönstret ska 
tryckas och att det är metervara jag främst fokuserar på.

Min generella arbetsmetod är att jag skissar original för hand, scannar in bilden och bearbetar i 
Photoshop för att skapa en rapport. Den metoden blandar enligt mig det bästa från slumpmässigt 
handritande och det kontrollerade digitala. En mer detaljerad presentation av skiss- och 
bearbetningsprocessen presenteras under varje mönster. 
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Inspiration  
För att ha någon form av riktning har jag valt att inspireras av två konstnärer som är personliga 
favoriter. Jag har varit intresserad av att blanda dessa två världar och låta dem inspirera mig till 
mina val av färger och motiv. Har även använt mig av orden obehag, humor och rörelse som 
utgångspunkt i mitt arbete.

Här nedan följer en kort presentation av hur jag tänker runt de två konstnärerna och vilken sorts 
estetik de symboliserar för mig. Bilderna är från min arbetsbok. 

 
Klara Kristalova arbetar 
med keramiska skulpturer 
och mycket av hennes 
berättande och estetik är 
karaktärer i en frusen 
situation. De har en blick, 
ett uttryck. De kräks svart 
vatten eller sitter ner och 
funderar. Ibland är det en 
hotfull situation, ibland är 
den harmonisk. Figurerna 
är ofta i en dov färgskala. 

Mari Rantanen arbetar 
med måleri och 
presenterar det som 
tavlor. Hennes estetik är 
inte figurativ utan ofta 
geometrisk med tydliga 
lager och avgränsningar. 
Ibland upplevs motiven 
samexistera och blandas. 
Ibland är det tydligare att 
de ligger i olika skikt. Jag 
tänker på landskap 
ovanifrån. Färgerna är 
kulörstarka och ibland 
självlysande. 
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24/3 2017 Mönster: Lilla Gumman 
Jag har alltid varit fascinerad av ljus och mörker. Då man upplever att det 
kommer en solstråle in från ena sidan som fångar upp alla sidor som är 
vända mot solen. Dom sidor som inte träffas blir skuggsidorna. En till 
synes helt platt yta blir på det här sättet tredimensionell. 

 
Till det här mönster återupptog jag en gammal skiss 
som inte kommit till sin rätt tidigare. Att jobba med olika 
långa vågiga linjer, som vid riktningsbyte också byter 
färg, kan ge upplevelse av att ytan inte är helt platt. Att 
färdigställa rapporten var relativt okomplicerat, men 
tidskrävande då det tog tid att passa in linjerna och 
dess möte på höjden och bredden. Här skulle mönstret 
kunna varit klart. Vilket det delvis också är, i en av 
versionerna. Ett ordentligt och ganska korrekt mönster.  
 
Jag har på senaste tiden varit fascinerad av Inez 
Svenssons mönster Randiga bananer. Det känns både 
humoristiskt och komplicerat, i all sin enkelhet. När jag 
reflekterar över designprocessen i efterhand så förstår 
jag att jag haft det mönstret i bakhuvudet när jag 
fattade mina designbeslut. 
 

 15



Det var genom att tänka på mitt grafiska 
mönster som kuddar, och vad jag kunde 
addera för känsla till kudden, som jag provade 
att trycka en häst på ett 56x56 cm stor yta. Jag 
valde pastellrosa. Hela hästen försvann totalt. 
Jag förstod att hästen skulle synas mer om jag 
arbetade med en mörkare färg. Men det valet 
gör jag nästan alltid, att arbeta med en svart 
linje. Istället provade jag att ge hästen en 
botten i pastellrosa och sedan trycka linjen i 
blått. Där linjen och botten inte möttes blev 
linjen mörkare och gav en ytterligare effekt till 
hästen. Som jag nu, helt plötsligt upplevde, 
mycket mer tilltalande.  

Mötet mellan hästen och den strama känslan 
som det grafiska mönstret ger, gjorde mig 
upprymd. Jag hade blanda något klassiskt och 
konservativt med något barnsligt och enkelt. 
Genom att addera en häst till mönstret tvingar 
jag kanske betraktaren att reagera mycket 
starkare än den gjort innan. Det är ett möte 
som kanske är fel, men som egentligen 
handlar mer om vad man hade föreställt sig att 
man borde ha sett.  
 
Valet att låta formen på hästen vara naivistisk 
och barnslig går att härleda tillbaka till känslan 
från barndomen. Att om jag inte kan rita 
korrekt, så ska jag inte rita alls. Nu när det är 
jag som vuxen som väljer att måla hästen på 
samma sätt som när jag var ett barn ser jag 
som en markering att jag gör vad jag vill. 

Mönstret kommer tryckas förhand med 
screenramar och schabloner.  
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26/5 2017 Tryckprocessen 

För att skapa en lyxig känsla till mönstret valde jag 
att trycka första omgången med Lilla Gumman på 
en glansig viskossatin med reaktivvfärg. Arbetet 
tog ca 3 dagar. Först klipptes alla schabloner, 
sedan trycktes bakgrunden, schablonerna togs 
bort och varje häst trycktes med en egen ram i tre 
olika färger. Det mest kritiska momentet var då 
reaktivfärgen hade torkat till små prickar på 
schablonplasten, som när man lossade 
schablonen blev till små blåa hårda färgprickar 
som spred sig överallt på tyget. Dessas fick duttas 
upp med tejp, allteftersom schablonerna togs loss, 
för att inte lämna efter sig små blå prickar på 
tyget. 

Provade även att trycka bakgrunden med 
reaktivfärg på visskossatin utan hästarna, för att 
kunna jämföra upplevelsen av tygerna. 

Sista varianten av Lilla Gumman som 
screentrycktes var på bomullssammet med 
reaktivfärg, i den färgställningen som jag valde att 
arbeta med först. Botten färgades rosa, 
bakgrunden trycktes med grönt och hästarna med 
blått. Känslan på den färgkombinationen är lite 
mer barnslig och upplevelsen av sammeten är 
mer matt, men med ett djup. 
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24/3 2017 Mönster: Synvilla
Kanske finns det universala motiv och ytor som man på ett 
”naturligt” sätt intresserar sig för när man vill arbeta grafiskt? 
Den bågformade rörelsen var tidigt närvarande då jag 
började rita mönster. När jag fick uppmaningen av min 
handledare Ulrika att arbeta mer med pensel för att skissa 
mönster, så gjorde jag några enklare experiment med 
pensel. Bland annat bågar som går ihop och in i varandra. 

När jag skulle montera mönsterdelarna i Photoshop märkte 
jag att upplevelsen av linjerna blev suddig och mer 
suggestiv om man la två bilder ovanpå varandra med en 
liten förskjutning. Det påminner om när 
man ska ställ in skärpan i en kamera, 
precis innan man når den. Effekten av 
den suddiga linjen upplevdes olika 
beroende på om linjerna bestod av 
samma eller två färger. Ur perspektivet att 
mönstret ska screentryckas så bestämde 
jag mig för att arbeta med två färger, 
rasterytor och övertryck. Genom den 
metoden uppstår tre färger samtidigt som  
den suddiga upplevelsen består när man 
upplever mönstret på avstånd. 
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För att skapa en större och mer intressant
rapport så räckte inte de fåtal bågar som jag 
skapade i mitt första penselexpriment. Så 
jag arbetade fram ett antal bågar som fick 
olika sorts uttryck. Jag blandade olika färger 
i lager på varandra och arbetade med 
toppen på penseln för att ge linjerna en 
struktur. Bågarna skulle sedan färgläggas i 
svartvit, så det blev viktigt att variationen 
mellan de mörka och ljusa ytan var i 
centrum. 

Bågarna ska påminna om varandra i form 
och storlek, för att inte utmärka sig och 
därmed göra det tydligt vart rapporten börjar 
och slutar, samtidigt som dom ska vara 
tillräckligt varierade för att skapa en 
intressant mönsteryta. 

Synvilla är ett mönster där experimenten på 
tryckbordet står i centrum. För att göra 
experimenten mer närvarande kommer jag 
skapa fler ytor som ska rastreras och 
screentryckas, för att också nyttja det 
faktum att rapporteringen är relativt fri och 
därmed går att ut
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26/5 2017 Tryckprocessen 
Det som jag upplevde skulle bli mest intressant i 
tryckprocessen med mönstret Synvilla var just 
den dubbla linjen och att det fanns många olika 
motiv som man skulle kunna arbeta med för att 
få samma effekt som bågarna. När jag var mitt 
uppe i tryckprocessen så märkte jag snabbt att 
det inte fanns någon tid för mig att stanna upp 
och reflektera eller skissa på nya ytor och motiv. 
Därför blev inte mönstret utmanat på det sättet 
som jag hade ambitionen att göra. 

Första omgången av Synvilla som jag tryckte var 
på bomullssammet med reaktivfärg. Färgade in 
botten i lljusila och tryckte sedan mönstret med 
blått och grönt, vilket gav ett turkost övertryck. 

Jag har velat fram och tillbaka angående 
fläckarnas existens. För att utmana botten så 
flamfärgade jag en bomullssatin och tryckte 
mönster med pigmentfärg. Här provade jag att 
spara ut fläckar, som jag sedan tryckte med 
metallicfärg i koppar. Resultatet blev intressant 
och lite märkligt, men inte tillräckligt bra för att 
redovisas på Vårutställningen.
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24/3 2017 Mönster: Var e vargen? 
De penselskisser som jag refererar till i föregående text återkommer även i 
detta mönster. Själva utgångspunkten för mönstret är en yta med håligheter 
och rörelser. Utmaningen var att genom hålen och formen på penselskissen 
skapa upplevelsen av att att den är tredimensionell.

Tidigt i processen så klippte jag in bilden på lövverket som från början var en 
test att blanda sharpies-tuschpennor med tunnare linjetuschpennor. Bladen får 
sin skiftning genom att originalet har olika färger, vilket ger olika nyanser till den 
färg som lagts ovanpå. För att ytterligare skapa mörka ytor valde jag att digitalt 
färglägga de blad som saknade linjer. Det är centralt att känna hur lövverket 
växer upp och försöker ta över den blå formen i mitten. Kaninernas närvaro har 
varit fokuserade runt att hitta något att hålla ögonkontakt med. Alla tittar de fram 
bakom något, mot någonting annat.   

Mönstret behövde en balans mellan den högra och den vänstra sidan. Till en 
början tänkte jag att det räckte med att placera regndroppar i den högra kanten. 
Det visade sig snabbt ta över hela bilden och gynnade inte helhetskänslan. Jag 
skalade ner antalet droppar och tänkte vidare. Dropparna består både av en 
bakgrund, men har även en liten dekor av små former ritade med flytande tusch 
och silverpigment. En yta som också återkommer i fler mönster i den här 
kollektionen. 

För att skapa en dynamisk blandning var det tvunget att vara något annat än 
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droppar som dominerar den högra sidan, 
som upplevdes både som massivt och 
skört. Hålet i mitten av den blåa formen 
har jag under hela processen försökt 
bejaka som det där regn kan passera 
eller kaniner kan titta ut. Därför kändes 
det logiskt att placera håret och rita in det 
som att det slog sig runt och tog stöd mot 
bågen framför. För att bilden skulle bli 
mer jämn lät jag håret växa och det gav 
även ett tredje gömställe för kaninen. 

Under hela processen hade jag skissat 
med blått, lila, rosa och svart. När det 
slutliga resultatet skulle skapas kändes 
det mer intressant att låta andra färger få 
ta plats. Färgkartan för kollektionen 
kretsar mest runt mörkblått, med 
komplement av turkos, lila, grönt, rosa, 
aprikos och blått.

För att behålla den digitala känslan har 
jag valt att inte så noggrant städa bort de 
spår som uppstår när man arbetar 
digitalt. Bland annat de vita kanter som 
skapas när jag använder trollstaven för 
att markera ytor som ska klippas bort. Att 
inte rensa och städa bort de ibland 
mycket små digitala spåren kanske 
upplevs som slarvigt, men jag har valt att 
se det som att stoppa perfektionisten 
inom mig. Att jag inte vill eftersträva 
perfekta linjer och om jag börjar korrigera 
finns risken att jag aldrig slutar. Det 
viktigaste har däremot varit att arbeta så 
att formerna förhåller sig till varandra på 
ett dynamiskt sätt som skapar en 
tredimensionell känsla. 

Mönstret är designat för att digitaltryckas 
på halvlinne, och det beslutet fattades 
tidigt i processen för att kunna vara helt 
fri angående skala och ytans komplexitet.
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24/3 2017 Mönster: Ögonkontakt 
Detta mönstret var det jag tydligast kunde visualisera innan jag påbörjade 
arbetet med kollektionen. Ofta när jag skissar mönster använder jag mig av en 
tuschpenna. För att låta formerna se ut på ett annorlunda sätt, mer organiska 
och med en större skiftning valde jag att måla med akrylfärg och flytande tusch 
för att skapa formerna som bygger det här mönstret. Skillnaden går att se i 
ögon-formerna till höger. Vilket man föredrar är såklart en smaksak, men det 
kändes mer dynamiskt att låta penseln skapa formerna än pennan. Det går inte 
att ha samma kontroll på linjen och den blir naturligt mer varierad. Vilket, enligt 
mig, gynnar helhetsintrycket.

Formerna som är genomgående är den av ett 
droppformat blad, som genom linjer skapar 
känslan av att den är tredimensionell. Jag är 
mycket förtjust att arbeta med det här bladet och 
de mörka skuggor som uppstår runtomkring 
bladet skapar en känsla av mörker och djup. 

Som kontrast till penselns mer ojämna linje har 
jag arbetat med kaligrafipennan och en tunn 
spets. Den ger en kontroll till linjen och kan på 
det sättet likna arbetet med tuschpennan. Men 
då tuschet är flytande får det samma effekt som 
akvarell och ger linjen en nyansskiftning. För att 
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ytterligare förstärka kontrasten mellan 
den svarta akvarellfärgen och den blåa 
tuschen har jag också arbetat med 
silverpigment. Dels ger det mig 
associationer till det glitter som ibland var 
påklistrat som dekoration på min 
barndoms bokmärken. Men det hjälper 
också till att ytterligare ljus upp vissa ytor 
ljusa och därmed förstärka kontrasten. 

Några varianter av mönstret innehåller 
bokmärksbilder, men för att låta fokuset 
på håligheter och bladverk ta dess 
rättmätiga plats så har slutversionen av 
mönstret inga bilder i sig. 

En annan viktig beståndsdel är ögonen. 
På vissa ställen fyller de ytor och på 
några ställen framträder de även i sig 
själva. 

Mönstret kommer rastreras och tryckas 
med screenramar. Ytterligare experiment 
kommer göras i tryckprocessen för att ge 
mönstret sin slutgiltiga karaktär.
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26/5 2017 Tryckprocess 
Första omgången av Ögonkontakt 
screentryckets på en grövre bomullssatin med 
reaktivfärg. Jag ville arbeta med en vit botten 
och ett mörk upplevelse av mönstret, men utan 
att använda mig av svart. Eftersom mönstret 
har håligheter där färg kan placeras och vänta 
in att rakningen genomförs. utan att tyget 
börjar suga upp färgen. Så arbetade jag med 
den utgångspunkten. Mörklila och mörkgröna 
färgerkickar placerades ut i ramen och allting 
raklades sedan med en mörkblå färg. Detta 
gav en mörkblå upplevelse av mönstret, med 
med skiftningar av gröna och lila nyanser.

Andra omgången av Ögonkontakt valde jag att 
flamfärga en viskossatin först i ljusblått och 
sedan i orange och med fläckar av blått. 
Upplevelsen av tyget blev nästan 
kopparfärgad då glansen fick den orangea 
färgen att likna metall. Mönstret trycktes sedan 
med en ram i taget, för att verkligen kunna 
passa in rapporten, då tyget när det blivit 
tvättat är svårt att limma fast rakt på bordet. 
Det här experimentet, till skillnad från 
flamfärgningen av Synvilla, upplevde jag som 
mycket lyckat. Mönstret harmoniserade väl 
med den flammiga botten och upplevelsen av 
tyget blev visuellt utmanande. 
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24/3 2017 Mönster: Färger på natten
Efter att ha tittat på en mönsterworkshop på Hanna Wendelbos blogg så blev jag 
presenterad för materialet reservagegummi. Med en gång kände jag hur det 
började klia i kroppen.

När väl materialet hade kommit i brevlådan så 
började experimenten. Samtidigt hade jag också köpt 
nya kalligrafispetsar. Dessa två experiment, 
kaligrafipennorna och reservagegummit fick delvis 
samsas på samma yta. Insåg ganska snabbt att det 
var intressant att måla med tusch, reservera och 
sedan måla igen. 

Många av mina prover blev kladdiga, för att jag 
återigen använde mig av den blåa tuschet med 
silverpigmentet. Det visade sig vara ganska 
problematiskt, då silvret lätt släppte från pappret när 
gummit skulle gnuggas bort.
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För att återkoppla till det som varit 
genomgående i min 
mönsterformgivning, att jag strävar 
efter att en platt ytan kan upplevas ha 
ett djup, blir därmed ett av mina 
återkommande motiv kuber.

Genom att måla linjer med tusch och 
låta torka, applicera penselstreck av 
reservage och sedan låta vatten flöda 
över hela teckningen, skapas 
illusionen av flera lager. De ytor som 
från början var helt täckta med färg 
behåller sin mörkhet, medan kanten 
suddas ut och blir mjukare. Där 
reservaget fått ta plats fortsätter ytan 
att vara vit och övriga ytor marineras i 
olika ljusare nyanser av blått.

Bilden scannades in med hög 
upplösning så den skulle kunna öka i 
storlek. Jag valde att låta bilden ta 
plats över hela tygbredden och bara 
låta den  rapporteras på höjden.

För att kunna behålla laveringarna och 
ytorna i mönstret, och också låta den 
kontrastera de andra mönstren i 
kollektionen så bestämde jag att 
mönstret ska digitaltryckas på en tunn 
bomullsvoile.
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24/3 2017  
Sista frågan: Hur ska jag förhålla mig till det? 
I den här texten har jag delvis försökt reflektera över historien och samtiden för en 
mönsterformgivare. Jag har också försökt formulera varför jag är intresserad av mönster, samt 
redogöra för den designprocess som skapat min mönsterkollektion. 

Jag har valt mitt framtida yrke baserat på ett intresse. Det kan vara flummigt att skriva om inre 
bilder och den innersta kärnan. Samtidigt som det är väldigt konkret och lite statiskt att hävda att 
man är lämplig för något och därför ska syssla med just det. Min anledning till att jag vill arbeta 
med mönster ligger däremellan.

När det gäller mitt gestaltande arbete så har jag redan gått vidare i mina tankar och fått fler idéer. 
Detta skulle kunna skapa en känsla hos mig att det jag gjort inte skulle vara tillräckligt bra. Men jag 
tänker att det är mer komplext än så. Jag är inte intresserad av att själv bedöma om det jag skapat 
blivit bra, dåligt, intressant eller ointressant. Det är en början på en process och en drivkraft att 
formulera hur jag vill att mina mönster ska se ut. Det som varit viktigt är att jag upplevt en 
utveckling, att jag vågat pröva nya former och idéer. Även om jag bitvis har känt ett stort motstånd 
hos mig själv.   

Min drivkraft, när jag formger, handlar inte om att identifiera ett behov eller att försöka fylla ett 
tomrum på en marknad. Isåfall skulle jag valt något annat än mönster. Det är svårt att hävda nya 
mönsters existensberättigande baserat på att det finns för få av dem, eller att de skulle lösa något 
problem. Det är väl delvis därför mönster har en sådan låg status. Det faktum att arbetet med 
mönster oftast sker inom en kommersiell kontext kan också bidra. Mönster har oftast ingen annan 
funktion än att vara dekorativ, vilket kan bidra till uppfattningen att mönster skulle vara ytligt. Det 
måste inte vara på det sättet. Mönster kan vara avgörande för upplevelsen av ett föremål. Det går 
att se på mönster som ett ämne med nyanser och lager med oändliga möjligheter att fördjupa och 
utveckla.

Det som gör mig mest frustrerad över framtiden är hur tydligt en mönsterformgivare blir inlåst i sitt 
fack, som i sig inte särskilt många kan försörja sig inom. Att studier och kompetens inom 
textilfacket inte värderas lika högt som andra konstnärliga utbildningar eller erfarenheter. Att under 
en period av det här projektet använde jag arbetsnamnet ”Egentligen borde jag gjort allt annat än 
specialiserat mig på att arbeta med mönster och istället fokuserat på att driva en inredningsblogg, 
pluggat till arkitekt eller sökt jobb på TV4, om jag nu vill arbeta med mönster.” 
Att jag inte kan lita på att min vilja att fokusera, komplicera och fördjupa mönster kommer räcka.

Jag vill återigen ta upp aspekten att om mönster blir ett ämne som formgivare från olika branscher 
ständigt ska debutera inom, eller att företag ideligen ska återproducera gamla klassiker, så kan det 
hämma utvecklingen av mönster i sin helhet. Om man inte värdesätter kunskap och ger 
mönsterformgivare möjlighet att utveckla sitt arbete så kommer det förbli ett ytligt ämne och 
förutsättningen att skapa nya mönsterklassiker begränsas. 

Min förhoppning är att det här arbetet kan bidra till att mönster som ämne och en 
mönsterformgivares roll kan kompliceras och i förlängningen tas på ett större allvar.
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26/5 2017  
Slutreflektion av projektet ”AMEH JAG DÅ!?” 
Jag kan fundera över mitt behov att arbeta med många olika spår. Istället för att välja ett och 
fördjupa mig. För även om mitt projekt i sin helhet blev mer fokuserat och fördjupat mot mönster 
som metervara och screentryck som teknik, så verkar resultatet uppfattas som spretigt. En del i 
mig retar sig på när saker matchar varandra. Eller att man ska sträva efter att saker ska matcha. 
Det känns som något konstruerat och därför vill jag bejaka en mer anarkistisk vinkel på vad som till 
exempel ingår i en och samma kollektion. Men resultatet kvarstår, en spretig kollektion tyger och 
mönster. 

Under min opponering fick jag frågor om mitt val att göra metervara. Den aspekten av projektet 
kändes så pass självklar, att jag egentligen inte förstod att jag behövde motivera den. För mig är 
metervara en ”neutral” yta där mönster har en självklar plats. Screentrycket som konsthantverk 
känns som att det går hand i hand med metervaran. Att det är en konservativ produkt och att jag 
inte ifrågasatte den, borde jag nog såhär i efterhand ha gjort. Men kärnan i projektet var att formge 
mönster, den största delen fokuserades på designprocessen av hur jag skissar och kommer fram 
till mina mönster. Inte att hitta det nya optimala sättet att sälja in mönster som tematik. Något jag 
kanske borde fokusera på att göra framöver istället. 

Jag vet att jag försökte besvara frågan hur jag skulle förhålla mig till det jag skrivit om i min rapport. 
När det ytterligare har fått gå ett par veckor kan jag dra slutsatsen att det som egentligen varit min 
önskan, att ett fokus på mönster ska vara tillräckligt som utgångspunkt, inte nödvändigtvis 
stämmer. Det behöver kombineras med något annat. För att mönster som ämne ska kompliceras 
så krävs det en koppling till gestaltningen eller material. Min personliga utmaning blir därmed att 
anpassa sätten att presentera mina mönster på, utefter kontext och relevans. Om det är genom att 
tillskansa mig ytterligare kompetens inom teknik och material eller om det räcker att hitta en 
partner att jobba med får framtiden utvisa.

Den kanske mest intressanta frågan från min opponering handlade om Astrid Sampe. Hon gjorde 
skillnad för sin egen tid, vad skulle dagens Astrid Sampe behöva göra? Jag hade vid 
opponeringtillfället inget svar på det. Inte i dagsläget heller. Men jag ska försöka hitta det svaret. 

När det gäller mitt slutresultat så är några av tygerna mer speciella för mig. Experimentet med 
flamfärgning, där den orangea färgen blev som textil koppar är ett av dom viktigaste tygerna. Den 
har det unika i vad hantverket kan tillföra en process och den finns bara i ett exemplar. Något som 
lite motsäger metervarans roll, men samtidigt gör den mer intressant. Att producera metervara för 
konsument på ett traditionellt hantverksmässigt sätt kanske inte är framtiden. Men att screentrycka 
tyger för hand, som i sig är unika verk, det tror jag på. 

Jag känner också väldigt starkt inför Lilla Gumman på viskossatinen då jag kämpade med att få ett 
bra resultat och det tog flera dagar att genomföra tryckprocessen. Även designprocessen bakom 
Var e vargen? upplever jag som viktig att bära med mig in i framtiden och mina nya 
mönsterprojekt.  
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Till vårutställningen valde jag att presentera alla tyger hängande med vajer från taket i olika rader 
och grupperade tillsammans. Försökte i min gestaltning att bejaka det uttrycket som tygerna fick av 
att hänga samt skapade några enklare draperingar. För att ytterligare ge en inramning till tygerna 
målades väggen och golvet i en mörkblå färg. Jag upplevde att tygerna kändes som stora textila 
kropparna och att färgen skapade den scenen som gestaltningen behövde.

Foto: Pär Fredin 
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