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Abstrakt	  
	  
Som grafisk formgivare kan du bredda din kunskap och kompetens för att bli mer 

eftertraktad på arbetsmarknaden och en av de vägar du kan gå är att lära dig om 

mönster och mönsterdesign. Detta kandidatarbete tar upp grunderna i hur en 

mönsterdesignprocess kan se ut och vad man som mönsterdesigner bör tänka på och 

ha i åtanke när man skapar mönster. Vi stärker det vi har kommit fram till under vår 

teoridel med en produktionsdel där vi tillämpar det vi kommit fram till, vi stärker det 

även genom en undersökning bland mönsterdesigners som arbetar aktivt med 

mönsterdesign idag. Under produktionen i detta kandidatarbete har vi skapat mönster 

där vi har haft i åtanke de olika aspekter som man som grafisk formgivare och 

mönsterdesigner bör tänka på, vi har även kommit fram till hur dessa aspekter kan 

påverka varandra och det slutgiltiga mönstret.  

Nyckelord	  
	  
Mönster, mönsterdesign, grafisk formgivare, grafisk design, kreativa metoder. 
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Abstract 
	  
As a graphic designer, you can broaden your knowledge and skills to become more 

coveted in the labor market, one way is to learn about patterns and pattern design. In 

our bachelor thesis you can read about the basics of patterns in the design process and 

what a pattern designer should consider and keep in mind when patterns are created. 

We prove our claims with our theoretical part through a production where we apply 

what we came up with, we strengthen it further through a survey of pattern designers 

working actively with pattern design today. During the production of this bachelor 

work, we have created patterns where we have had in mind the different aspects that 

you as a graphic designer and pattern designer should keep in mind, we have also 

come up with how these aspects can affect each other and the final pattern. 
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1.	  Inledning	  

Att bredda sin kompetens har enbart positiv inverkan på ens arbete, det spelar ingen 

roll i vilken bransch du är aktiv inom. Att arbeta som grafisk formgivare kräver att du 

har god kunskap inom ett flertal områden då det är stor konkurrens inom yrket och för 

att du ofta arbetar aktivt inom flera områden och tillsammans med olika människor. 

Du skapar även material för kunder inom olika branscher vilket kräver att du kan 

anpassa dig till dessa. Att bredda sin kunskap som grafisk formgivare går bland annat 

att göra genom att få en förståelse för mönster och mönsterdesign. Idag finns det 

mönster på ett flertal ställen i människans vardag, du kan se det i matvaruhandeln, i 

klädaffären eller i din väns hem. Dessa mönster har olika betydelser och varje 

mönster står för en specifik sak, baktanken med mönstret som är placerat på en burk 

är troligtvis inte detsamma som mönstret som är placerat på en tröja. Som grafisk 

formgivare skapar du ett mönster med någon typ av baktanke medan betraktaren av 

mönstret inte alltid uppmärksammar denna baktanke utan enbart ser det visuella 

mönstret och bedömer enbart det som tilltalande eller icke tilltalande. I detta arbete 

kommer vi att lyfta fram olika delar som kan vara avgörande vid skapande av mönster 

- aspekter man kan tänka på, tillvägagångssätt som går att tillämpa, avgörande beslut 

som kan vara viktiga med mera. 
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2.	  Problemområde	  

I detta avsnitt redogörs bakgrunden för vårt problemområde. De delar som presenteras 

i avsnittet är bakgrund, frågeställning och syfte. 
 

2.1	  Bakgrund	  
Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi älskar att köpa materiella ting, det är 

populärt att fylla sina hem med många prylar och produkter. En stor del av dessa 

saker är produkter med grafiska inslag, exempel på dessa produkter är 

kökshanddukar, tavlor, skrivblock och matförpackningar. I våra hem kan vi välja att 

kombinera dessa produkter med varandra men dessa produkter kan även komma i en 

specifik serie och redan vara “färdigkombinerade” till exempel en köksserie där 

kökshanddukar, disktrasor och förvaringsburkar har samma grafiska utseende. Som 

betraktare vill vi hitta ett samband mellan dessa produkter för att de ska passa ihop 

och kännas som en “helhet”. Ett sätt att skapa en “helhet” mellan olika produkter är 

att skapa ett mönster som återkommer på ett flertal ställen eller produkter. 

 
Att arbeta som grafisk formgivare idag är tufft, enligt Arbetsförmedlingen arbetar 

grafiska formgivare inom konjunkturkänsliga branscher (Arbetsförmedlingen, 2013). 

Intresset för grafisk form har växt de senaste åren och fler och fler personer utbildar 

sig inom området, denna utbildning kan du bland annat få genom att gå på en 

högskola som har utbildningar som ger en examen inom medieteknik. För att utmärka 

sig på arbetsmarknaden är det därför idag viktigt för en grafisk formgivare att bland 

annat ha ett öga för färg och form samt kunskap inom olika layout- och 

bildredigeringsprogram som exempelvis Photoshop, Illustrator och Indesign. Grafiska 

formgivare är verksamma inom en mängd olika områden, exempelvis webbdesign, 

förpackningsdesign, på bokförlag eller som egen företagare med frilansuppdrag. Som 

frilansare är det viktigt att ha en viss kunskap inom flera olika områden, detta för att 

kunna ta sig an fler uppdrag eftersom konkurrensen på arbetsmarknaden är stor. Att 

ha kunskap om mönsterdesign bidrar till en bredd inom yrket, oavsett om du arbetar 

som förpackningsdesigner eller frilansare. Genom att lära sig arbeta med 

mönsterdesign kan den grafiska formgivaren nyttja tidigare kunskap inom illustration, 

färg och form samtidigt som personen lär sig nya saker och breddar sin kompetens. 

Mönster och mönsterdesign kan återkomma under ett flertal tillfällen i vardagsarbetet 
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hos en grafisk formgivare, det kan förekomma som en bakgrund i ett projekt eller som 

fronten i ett annat. 

 
Att formge grafiska element med hjälp av datorn skedde för första gången under 

1980-talet. Detta visar på att digital mönsterdesign är ett ganska nytt begrepp och en 

ny marknad (Hansson, Kristiansson & Palmqvist 2004). Du kan idag utbilda dig inom 

mönsterdesign, du behöver dock inte vara titulerad utbildad mönsterdesigner för att 

kunna skapa och publicera mönster. Som nämnts tidigare arbetar en grafisk 

formgivare bland annat med gestaltning i form av illustration, färg och form, att få 

dessa tre aspekter att hålla samman och arbeta tillsammans med varandra. Genom att 

arbeta med dessa tre delar kan du bland annat skapa mönster. Grafisk formgivare är 

med andra ord ett brett yrke som även det kan innebära att vara mönsterdesigner. 

 

2.2	  Frågeställning	  
Med detta kandidatarbete vill vi undersöka vad som bör tänkas på, främst ur ett 

grafiskt formgivarperspektiv, om man vill arbeta med att ta fram mönster och 

mönsterdesign. Vi vill visa på hur hela processen från ingen kunskap inom mönster 

och mönsterdesign till ett färdigt mönster kan se ut, vad man som mönsterskapare bör 

tänka på och hur man bör gå tillväga för att ta fram ett mönster. Det finns flera steg 

vid framtagandet av mönster och mönsterdesign, från ett tidigt idéstadium till att 

faktiskt applicera mönstret på en färdig produkt. För att kunna ta sig igenom den här 

processen finns det flera aspekter man bör tänka på, vi vill ta reda på vilka dessa 

aspekter är genom att bland annat titta på vad som gjorts tidigare och hur andra 

personer har arbetat och arbetar med mönster och mönsterdesign idag. 

 
Vår frågeställning är: 
Vilka aspekter är relevanta för en grafisk formgivare att ta hänsyn till vid framtagande 

av grafiskt material till ett sammanhållande mönster? 

 

2.3	  Syfte	  
Vi vill undersöka hur man som grafisk formgivare kan använda sig av nya och 

tidigare kunskaper inom grafisk form för att arbeta med mönsterdesign och mönster. 
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Att vara grafisk formgivare till yrket innebär ett flertal olika saker, främst innebär det 

att kombinera flera olika delar med varandra på ett eller annat sätt som nämnts 

tidigare under avsnitt bakgrund. Mönster och mönsterdesign innebär att kombinera 

olika delar med varandra och vi vill ta reda på vad man bör tänka på och hur man går 

tillväga för att kombinera dessa delar vid mönsterdesign och mönster.  

 

3.	  Tidigare	  forskning	  

3.1	  Mönster	  

Ordet mönster kan förknippas med textilmönster eller mönsterkonstruktion, ett 

mönster som används när man exempelvis ska sy ett klädesplagg. Ett textilmönster är 

olika delar gjorda i papper, dessa delar följer man sedan när man ska klippa ut tyget 

till det man vill sy. När vi i denna rapport tar upp mönster och mönsterdesign menar 

vi inte mönsterkonstruktionen av ett plagg (som nämnts ovan) utan det mönster som 

är tryckt på produkten, det grafiska utseendet som vi ser framför oss. 

 
3.1.1	  Mönster	  som	  grafiskt	  utseende	  

Det som definierar ett mönster och skiljer mönstret ifrån exempelvis en illustration är 

upprepningen. Häggblom (2007) definierar mönster som “Ett mönster är ett spel 

mellan linjer och former som på något sätt upprepas eller ser ut att göra det” (s.15). 

 
3.1.2	  Mönstrets	  utveckling,	  då	  och	  nu	  

Mönster har applicerats på ett flertal område genom olika tidsepoker, ett av de första 

och vanligaste ställena att placera mönster på är på tapet. Ända sedan slutet av 1400-

talet har vi förändrat våra hem genom att dekorera väggar med dekorerat papper. 
 
“Tapeter har också förmåga att förändra ett rum, att göra det ljusare eller mörkare...” 

(Boström & Stavenow-Hidemark 2004, s. 7). Runt 1870-talet blev det vanligt att 

tapetsera om allt oftare, vilket lever kvar än idag. Idag tapetserar människor ofta om 

hemmets väggar, är det så att man tröttnar på en tapet rivs den ner och en annan tapet 

sätts upp, detta för att skapa en ny stil, känsla och miljö. 
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 De mönstrade tapeterna och textilierna fick en ny utveckling under 1900-talet, då 

konstnärer och formgivare gavs utrymme att formge. Under flera decennier och sekel 

har mönstrets utseende förändrats och utvecklats. Trender är något som kommer och 

går med tiden i både Sverige och världen och utseendet av mönstret förändrats i takt 

med detta. Mårtenson (2003) menar på att trenderna beror till stor del på vad som 

intresserar målgruppen.  “En uttalad målgrupp är ett måste i en designprocess. Du 

behöver en grupp människor att fokusera på och designa för.” (s. 60). Det är därför 

viktigt att ha målgruppen i åtanke redan i inspirationsstadiet, ”När det gäller tapeter så 

hämtas inspiration från ett flertal områden såsom djurriket, växter, modevärlden…” 

(Olle*). ”Återkommande mönster idag är framförallt medaljongtapeter, randiga 

tapeter, djurmotiv och olika växter.” (Olle*). Från 1700-talet till 1900-talet var det 

populärt med växt- och blommönster på tapeter och olika produkter (Boström & 

Stavenow-Hidemark 2004). Detta är även något som återkommer idag i bland annat 

stilen “Shabby Chick” som består av ljusa färger och mycket blominspirerat mönster, 

detta visar på att mönster återkommer med åren i både gamla och nya skepnader 

beroende på vad som intresserar målgruppen. 
 
Som nämnt i kapitel 2.1 Bakgrund, Att formge grafiska element med hjälp av datorn 

skedde första gången under 1980-talet. Detta visar på att digital mönsterdesign är ett 

ganska nytt begrepp och en ny marknad (Hansson, Kristiansson, Palmqvist 2004).  

 

I dagens samhälle är det vanligt att vilja bevara saker från förr. Det ses idag som 

något intressant att ha kvar saker från förr och dekorera sina hem med detta. Lotta 

Kühlhorn, en känd mönsterdesigner i Sverige, lyfter fram vikten av att samla på nya 

och gamla saker för att inspireras i sitt arbete. Kühlhorn menar på att det går att få 

inspiration från olika materiella ting, både saker som man upplever som tilltalande 

men även de som man upplever som konstiga och avskyvärda (Kühlhorn 2012). 
 

Mönsterskydd, även kallat designskydd är det som hjälper dig att skydda ditt mönster 

från att andra ska kunna sälja produkter med samma eller liknande mönster/design.  

 

______________________ 
* Olle – ett fiktivt namn för verksam person inom företaget Colorama 
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Som nämnts tidigare påverkas mönstrets utseende beroende på vilken tidsepok det är 

och vad som är populärt just då. Detta gör att det kan finnas mönster som påminner 

om varandra, därför kan det vara till fördel att skydda sitt mönster om man kommer 

på en unik idé. “Om man har ett nytt och särpräglat utseende på en produkt kan man 

ansöka om ett designskydd/mönsterskydd.” (Patent- och registreringsverket 2013). 
 
Mönster och mönsterdesign har med andra ord funnits i åratal. De har utvecklats och 

förändrats med tiden men samtidigt återanvänds tidigare mönster, både i gamla, nya 

och utvecklade skepnader. 
 
3.1.2.1	  10-‐Gruppen	  

10-gruppen anses vara revolutionärer inom mönster och textiltryck, deras grafiska 

mönster har sedan 1970-talet tagit plats i de svenska hemmen och inspirerat andra 

formgivare världen över. 

 
10-gruppen bildades år 1970, gruppen var ett konsthantverkskollektiv och bestod av 

tio textilkonstnärer. 10-gruppens medlemmar är revolutionärer inom textiltryck och 

mönsterskapande i Sverige, medlemmarna är idag några av de främsta personerna 

inom mönsterskapande. Revolutionen skedde på 1970-talet då gruppens dröm var att 

kunna kontrollera produktionen av textilierna och dessutom få närkontakt med 

kunderna. Det fanns många anledningar till att vilja kontrollera hela produktionen, 

enligt Wickman (2001) var en av anledningarna att “Det formgivarna tyckte var bra 

gick enligt inköparna inte att sälja.” (s. 12). Detta ledde till en krock mellan det 

formgivarna hade tagit fram för konsumenterna och vad inköparna egentligen ville 

sälja till dessa. Inköparna tog inte hänsyn till konsumenternas önskemål och deras 

intresse för produkterna, målgruppen, det vill säga konsumenterna uteslöts (Wickman 

2001). Det är viktigt att tänka på vad målgruppen efterfrågar vid arbete med ett 

projekt, då det är målgruppen man indirekt arbetar mot. “Riktar man sig till alla, når 

man ingen” (Hansson, Kristiansson och Palmqvist 2004, s. 11). 

 
De tio textilkonstnärerna inspirerades av den amerikanska popkonsten som uppkom 

som en reaktion på abstrakt expressionism. Intresset för 10-gruppens mönster och 

textiltryck var stort bland konsumenterna men ansågs av industrierna för utmanande, 
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detta trots att 10-gruppens första kollektion fick ett positivt bemötande vid 

pressvisningar. Från det att gruppen bildades år 1970 tills år 2000 har de tillsammans 

producerat ca 700 olika mönster. Gruppens mönster trycks och säljs för första gången 

under mitten av 70-talet av Sveriges idag största möbel- och heminredningsbutik 

IKEA (se bild 1 för 10-gruppens fösta affischer). Inom 10-gruppen har man under en 

trettio års period producerat mönster som är applicerbara på flera olika produkter, till 

exempel på porslin, tapet och textiler som används exempelvis till kläder och möbler 

(Wickman 2001). 10-gruppens utveckling och utbredning gällande sin mönsterdesign 

kan vara en stor inspiration för dagens och framtidens grafiska formgivare. Att få sina 

saker publicerade och använda av konsumenten är något som varje grafisk formgivare 

strävar efter, man vill bli uppmärksammad för det man gör (Kühlhorn 2012). 

 

 
Bild 1. 10-gruppens första affischer för deras första och andra kollektion. 

 
3.1.3	  Mönster	  –	  budskap	  och	  tema	  

Vid skapande av grafiskt material finns det ofta en bakomliggande tanke. Det kan 

vara att man vill förmedla ett budskap, uttrycka en åsikt eller visa upp ett 

sammanhang. Baktanken kan vara nästintill obefintlig samtidigt som det kan vara ett 

starkt och slagkraftigt budskap som ska beröra och väcka reaktioner. 

 
3.1.3.1	  Mönster	  och	  budskap	  

Syftet med mönstret som skapas kan vara olika från formgivare till formgivare, en del 

vill berätta en berättelse med sitt mönster medan andra exempelvis vill förmedla en 

känsla. Förutom att användas som dekoration kan en mönsterdesign berätta en historia 
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eller sprida ett budskap. 

 
“Ett mönster kan bära en berättelse som inte syns vid första anblicken, men som ger 

en ytterligare dimension då man vet om det” (Häggblom 2007, s. 27). Ett mönster kan 

ha en grund inom filosofi eller forskning eller som nämnts tidigare, berätta en historia 

som kanske inte är synlig vid första anblicken. Formgivarna Madlein Fallgren och 

Stefan Fallgren arbetar med mönster som ska berätta en historia eller förmedla ett 

budskap. De har till exempel gjort ett rutigt mönster där proportionerna mellan 

rutorna är baserade på hur många flyktingar och undernärda människor där finns i 

världen. Att utforma mönster på detta sätt kan vara ett sätt att provocera men 

samtidigt ett sätt som förstärker mönstrets inverkan. Berättar exempelvis mönstret en 

bakomliggande historia kan det få en helt annan betydelse och mening för betraktaren. 

Ett mönster kan berätta en hel historia eller livstid (Häggblom 2007). 

 
Det går även att uttrycka sinnesstämning eller åsikter med hjälp av mönster. I 

exempelvis västra Afrika är det tradition att använda sig av mönstrade kläder och 

textil för att uttrycka sin åsikt.  Varje textil har ett unikt namn och det är utifrån 

namnen som du väljer textil, exempelvis heter ett av de vanligaste tygen “Svartsjuka”. 

Det är inte helt ovanligt att de mönstrade kläderna uttrycker politiska åsikter eller 

andra, inte fullt lika debatterade områden, som exempelvis vilken musik någon har ett 

intresse för (Häggblom 2007). 

 
3.1.3.2	  Mönster	  och	  teman	  

Ett mönster kan även vara uppbyggt av olika teman. Malin Jarbo och Emily Willman 

är två formgivare som ofta arbetar med mönster utifrån olika teman. De bestämmer ett 

tema som de ska förmedla och skapar sedan ett mönster utifrån detta. Ett exempel på 

teman som de har gjort är “Röda saker”, ett mönster som består av olika föremål som 

är i kulören röd som sedan är tryckt på en vit yta. De har även gjort temat “Cirkus”, 

ett mönster som består av olika cirkusdjur, mönstret har uppkommit genom Emilys 

fascination för cirkusar. Dessa teman förmedlar ett budskap, en händelse eller en 

känsla (Häggblom 2007). Det finns även andra formgivare som gjort mönster på 

speciella teman. H&M kommer årligen ut med en eller flera kollektioner som bygger 

på ett tema. Temat appliceras sedan på olika produkter som oftast ingår inom samma 
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område. De kan exempelvis applicera ett och samma temamönster på kökshanddukar, 

servetter, dukar och burkar. 

 

3.1.4	  Identitet	  genom	  mönster	  

Identitet är synonymt med personlighet. Personlighet kan beskrivas som det som gör 

varje person/materiellt ting unikt, detta kan vara allt från utseendet till unika 

egenskaper. Identitet handlar om att ge uttryck om vem man är. 

 
Ett mönster kan bland annat vara en identitet för ett företag, ett exempel på ett företag 

som har ett mönster som identitet är Marimekko. Marimekko är mest välkänd för sitt 

mönster “Unikko” som är applicerat på ett flertal olika produkter. Har du någon gång 

hört talas om Marimekko och sett deras produkter med “Unikko”-mönstret skapas en 

igenkänningsfaktor inför ett senare tillfälle, du vet att det är Marimekko som är 

avsändare (Häggblom 2007). 

 
Att tillämpa en utvald stil eller specifika egenskaper på de mönster man skapar är 

även det ett sätt att skapa en identitet eller personlighet genom mönster. Det finns idag 

flera mönster, från samma mönsterskapare, som påminner om varandra eller som har 

en specifik stil som gör att man som betraktare kan dra slutsatsen att de kommer från 

det specifika företaget eller skaparen. Detta är lätt att förknippa med en 

“serieproduktion” av ett företag eller privatperson, i serieproduktionen återkommer 

stilen enbart på några komponenter och inte genom hela företagets eller personens 

sortiment (Holger & Holmberg 2002).  

 

3.2	  Ett	  sammanhållande	  mönster	  

En synonym för sammanhållning är gemenskap. Att ha något gemensamt innebär att 

ha någon sorts samhörighet, att ha något som knyter oss samman som exempelvis 

grupp, det finns en eller flera likheter (synonymer.se 2013). För att skapa ett grafiskt 

sammanhållande mönster finns ett antal aspekter att väga in innan du påbörjar din 

produktion, det kan bland annat vara aspekter som berör mönstrets upplägg eller 

mönstrets upplevelse. I detta kapitel går vi igenom några av dessa.  
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3.2.1	  Kulör	  och	  sammanhållning	  

Kulör är ett begrepp som används som synonym för färg i grafiska sammanhang 

(Koblanck 2003). Ska man vara riktigt korrekt är kulörer, det vill säga färger, något 

som enbart finns i vårt huvud. Kulörer uppstår när ögat uppfattar ljus i en speciell 

frekvens och alla kulörer har sin egen frekvens. Anledningen till att vi säger att en 

specifik sak är en viss kulör beror på att endast en viss del av ljuset träffar den yta där 

vi upplever färg, ljuset reflektera tillbaka i våra ögon (Hansson, Kristiansson, & 

Palmqvist 2004 ). 

 
Hur vi uppfattar kulörerna är individuellt för varje människa, en del uppfattar 

kulörerna annorlunda än andra och en del uppfattar inte kulörerna överhuvudtaget, 

detta kallas då färgblindhet. I en del produktioner är det viktigt att tänka på att 

färgblindhet kan förekomma och att detta kan skapa förvirring för betraktaren, detta är 

något man bör ha i åtanke vid framtagande av olika grafiska produktioner.  

 

3.2.1.1	  Kulörernas	  samspel	  

Färgcirkeln (se bild 2) är en teori som kan vara till hjälp när du ska kombinera olika 

färger. Kulörerna som är mitt emot varandra i färgcirkeln är varandras 

komplementfärger, det vill säga färgerna är varandras raka motsats. 

Komplementfärgerna används för att framhäva varandra och skapa mer intensitet i 

bilder. Detta kan du applicera när du vill framhäva eller tona ner en del i ditt mönster. 

Färgcirkeln kan användas inom andra områden förutom grafisk form, exempelvis 

inom heminredning eller när man planerar sin blomrabatt för att skapa en intressant 

färgblandning (Koblanck 2003). 

	  
Bild 2. Välj färger utifrån färgcirkeln. 	  
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3.2.1.2	  Kulörernas	  betydelse	  och	  inverkan	  på	  människan	  

Människor har starka känslomässiga band till färger då vi ofta förknippar specifika 

färger med olika händelser eller känslor. Majoriteten av jordens befolkning förknippar 

rött med kärlek och uppmärksamhet, det är exempelvis därför vi har röda 

trafiksignaler och röda brandbilar. Grön har däremot en motsatt funktion då grön 

upplevs som välkomnande, något är tillåtet (Hansson, Kristiansson, & Palmqvist 

2004). Genom att vara medveten om en kulörens känslomässiga inverkan kan vi ta 

hänsyn till detta när vi skapar mönster och på så sätt förstärka känslan vi vill förmedla 

med hjälp av en kulör. 

 
Kultur och tidigare erfarenheter är ytterligare påverkande faktorer för hur vi upplever 

olika kulörer (Hansson, Kristiansson, & Palmqvist 2004). Exempelvis är röd en kulör 

som symboliserar kärlek, fara och värme/hetta medan den blåa kulören väcker 

associationer som lugn, kyla och vatten. Vi kan förtydliga budskap, känslor och 

sinnesstämningar med hjälp av våra kulörval (Koblanck 2003). 

 
3.2.2	  Gruppering	  

Gruppering kan bland annat innebära arrangemang, block och konstellation. Det 

innebär att man sätter ihop olika element för att skapa en helhet och ett helhetsintryck 

mellan dessa. Dessa olika element kan på något sätt samverka med varandra, genom 

olika grupper eller grupperingar, eller dela en gemensam identitet, detta utifrån olika 

kriterier eller tankar. 

 
3.2.2.1	  Nära	  &	  Lika	  -‐	  Hur	  människan	  tänker	  

Gestaltpsykologin är en inriktning inom psykologin. Forskningen rör organisering och 

relationer mellan olika element och hur olika gestaltningar skapas. Det finns tre olika 

områden, dessa benämns gemensamt med namnet “Gestaltlagarna” och innefattar 

närhetens lag, likhetens lag, och slutenhetens lag. Gestaltlagarna bygger på hur vi 

omedvetet vill para ihop olika element till en helhet, Koblanck (2003) menar på att vi 

gör det utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Oavsett vilka olika former eller 

element vi ser vill vi gruppera, fylla i, hitta samband och sortera ihop dessa. 
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3.2.2.1.1	  Närhetens	  lag	  

När två element ligger nära varandra tolkar vi detta som att elementen hör 

ihop och bildar en enhet, detta kallas för närhetens lag. Däremot om två 

element ligger långt ifrån varandra ser vi dessa som två olika enheter. 

 

3.2.2.1.2	  Likhetens	  lag	  

När fler former eller element liknar varandra vill vi omedvetet para ihop dessa 

med varandra, likheten mellan elementen gör att vi ser ett samband. Detta 

kallas för likhetens lag och kan användas när vi vill skilja olika grupperingar 

av element åt. 

 

3.2.2.1.3	  Slutenhetens	  lag	  

Om ett x antal element med olik form avgränsas med hjälp av exempelvis en 

fyrkant upplever vi att elementen hör samman trots att de till utseendet ser 

olika ut, detta kallas slutenhetens lag. 

 
Med hjälp av likhet, närhet, olikhet och avstånd kan vi väcka olika känslor hos 

betraktaren. Avståndet mellan olika element i bilden hjälper oss att skapa djup menar 

Hansson, Karlsson & Nordström (2008). Element som exempelvis upplevs som 

liknande i samband med ett enstaka element skapar lätt frågetecken, eller upplevs som 

avskiljande (se bild 3). 

 

 
Bild 3. Kombinerat exempel av närhetens- och likhetenslag. 
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3.2.3	  Byggstenar	  för	  mönsterdesign	  

För att skapa ett mönster går det att använda redan bestående element som finns idag. 

Ett flertal mönster består av olika små element som tillsammans bildar en helhet, en 

del av de beståndsdelar är inspiration från naturliga former och illustrationer i vårt 

samhälle. 

 
3.2.3.1	  Geometriska	  former	  

De vanligaste geometriska formerna är fyrkant, triangel, rektangel och cirkel. Dessa 

former är bra byggstenar för att skapa ett mönster. De geometriska formerna går att 

vända och vrida och genom detta bilda ett nytt utseende, ett nytt utseende går även att 

skapa genom att kombinera de olika formerna med varandra. Det går att skapa 

oändliga kombinationer och variationer (Häggblom 2007). Ett bra exempel på att 

arbeta med geometriska former för att skapa är det kinesiska pusslet “Tangram”. 

Tangram går ut på att bygga exempelvis figurer av olika geometriska former 

(Hansson, Kristiansson & Palmquist 2004). 

 
3.2.3.2	  Piktogram	  

Piktogram, även kallat ikon, är ett visuellt språk och innebär att kommunicera med 

hjälp av bilder. Ett piktogram är en förenklad generell, oftast svartvitt, stiliserad bild 

av något som ska informera eller förmedlas. Piktogram används mycket i vårt 

samhälle idag, främst på exempelvis offentliga toaletter där man avbildar herr- och 

damtoalett och på flygplatser samt järnvägsstationer (Hansson, Kristiansson & 

Palmquist 2004). Anledningen till att man använder piktogram är för att de oftast 

förstås av alla människor oavsett bakgrund och språkkunskaper, piktogram används 

också av människor med kognitiva svårigheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten 

2010). Piktogram, eller ikoner, är ett sätt att bygga upp mönsterdesign på, se exempel 

på nästkommande sida, bild 4. 
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Bild 4. Malin Jarbo och Emily Willmans mönster ”Röda saker”, uppbyggt av piktogram. 

 
3.2.4	  Stil	  

Stil kan beskrivas som en term för att använda ett enhetligt formkaraktär, det vill säga 

ett enhetligt utseende, uttryck eller karaktär. Ur grafisk form kan man se stil som det 

resultat man kommit fram till genom olika val mellan olika alternativa 

uttrycksmöjligheter (Nationalencyklopedin 2013). En del av stil är även identitet, läs 

mer om identitet under punkt 3.1.4 Identitet genom mönster. 

 
3.2.5	  Association	  

Att associera till något innebär att beskriva något som är kopplat till en sak, händelse 

eller person. Genom mönster och mönsterdesign kan du visa och förmedla olika saker 

som redan finns eller har funnits, du kan skapa en association för betraktaren. Det 

finns ett flertal mönster som kan skapa association för betraktaren, ett batikmönster 

kan exempelvis skapa en association till 70-talet. Vid mönsterskapande kan det vara 

viktigt att ha i åtanke vad det är man skapar, går det att associera till något? Och vad 

är det då för associationer? Kan det ha både positiv och negativ inverkan på 

betraktaren?  

 

3.2.6	  När,	  var	  och	  hur	  bör	  man	  ta	  hänsyn	  till	  de	  olika	  aspekterna	  

Det finns flera olika aspekter som man bör ta hänsyn till vid framtagande av ett 

sammanhållande mönster. Ibland vill och behöver man enbart ta hänsyn till ett fåtal 

aspekter och ibland till flera. Det som kan vara avgörande för hur många aspekter 

man bör ta hänsyn till är bland annat var mönstret man producerar ska placeras eller 
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vem mönstret riktar sig till. Det är viktigt som grafisk formgivare att själv ta ett beslut 

om vad som känns rätt och vilka aspekter man bör ta hänsyn till, ibland kan det vara 

mer rätt att inte ta hänsyn till aspekterna. Att hela tiden tänka på vad man bör och inte 

bör göra kan stoppa kreativiteten, ibland måste man bara göra för att få ett resultat 

(Mårtenson 2003).   

4.	  Tillvägagångssätt	  

Vi har valt att ha med en produktionsdel i vårt kandidatarbete för att tillämpa de olika 

delar vi tagit upp i vår teoridel gällande mönster och mönsterdesign. Under vår 

produktion satte vi oss in i rollen som mönsterdesigners och skapade mönster utifrån 

olika kriterier och uppdragsbeskrivningar, dessa bygger på de olika delar som vi tar 

upp i vår teoridel, det vill säga, olika aspekter som kan vara avgörande vid skapande 

av mönster och mönsterdesign. Nedan presenterar vi de olika tillvägagångssätt vi har 

använt oss av under vår produktion. 

 

4.1	  Enkätundersökning	  

För att komma i kontakt med olika personer inom mönster- och 

mönsterdesignbranschen valde vi att skicka ut en digital enkätundersökning till 

personer som arbetar aktivt med grafisk form, mönster och mönsterdesign. 

 

4.1.1	  Vad	  innebär	  en	  enkätundersökning?	  

Enkätundersökning är en effektiv metod som används när det är många personer som 

ska bli tillfrågade och det skulle bli svårt att intervjua de tillfrågade både på grund av 

exempelvis svårigheter att träffas, tidsbrist och andra orsaker. En enkätundersökning 

kan upplevas som ytliga men så behöver det inte vara då det går att påverka hur 

enkäten upplevs genom bundna och öppna svar. Öppna svar ger den tillfrågade 

möjligheten att delge sina egna tankar medan bundna svar enbart ger den tillfrågade 

olika alternativ att välja mellan (Kylén, 2004). 
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4.1.1.1	  Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  enkätundersökning	  

Att använda en enkätundersökning innebär både fördelar och nackdelar. En av 

fördelarna är att de tillfrågade kan ta god tid på sig att svara på frågorna, svaren kan 

bli ordentligt genomtänkta och den tillfrågade kan reflektera över sitt svar. Andra 

fördelar är att man kan nå ut till ett större omfång människor (om så önskas) och att 

tidsåtgången för undersökningen inte är lika krävande som vid exempelvis en intervju. 

En av nackdelarna med en enkätundersökning är att det är svårt att ställa följdfrågor 

till de tillfrågade. Detta går att lösa till en viss del genom att skriva fortsättningsfrågor 

gällande det förväntade svaret men oftast innebär det att man måste kontakta de 

tillfrågade för en uppföljning av deras svar, detta blir en efterföljd i form av en 

intervju (Kylén, 2004). 

 

4.1.2	  Kontakt	  och	  urval	  av	  tillfrågade	  i	  enkätundersökning	  

Vi tog kontakt med personer som har någon koppling till grafisk design och 

mönsterdesign, främst sökte vi efter personer som titulerar sig som 

mönsterdesigner/mönsterskapare på sina hemsidor. Vi tittade även på deras tidigare 

arbete för att se vad de hade skapat sedan tidigare, detta för att bland annat se de 

mönster de har skapat. Exempel på personer som idag arbetar med mönster och 

mönsterdesign är Julia Staszewska (http://designbyjulia.se/) och Emelie Lindqvist 

(http://www.emilielindqvist.com/). Vi tog kontakt med personerna genom att maila de 

tillfrågade för att höra oss för om det fanns ett intresse för att ställa upp i vår 

enkätundersökning. Om de tillfrågade svarade ja var nästa steg i processen att skicka 

vår enkätundersökning till dem. Vi var noga med att inte göra ett massutskick till flera 

personer utan valde istället ut de tillfrågade med omsorg, detta gjorde vi genom att 

titta på deras hemsidor och se vad de gör och har gjort tidigare gällande mönster och 

mönsterdesign. Anledningen till att vi valde att gå tillväga på detta sätt var för att få så 

relevanta svar som möjligt som är kopplade till vårt undersökningsområde (Se 

enkätundersökning i bilaga 1).  

 

4.1.3	  Enkätsystem	  

Vi har skapat vår enkätundersökning i Google Docs. Vi valde detta tillvägagångssätt 

då det har ett flertal fördelar när det gäller både att skapa enkätundersökningar och 
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skriftliga dokument. Google Docs är en gratistjänst som vem som helst får använda. 

Fördelen med Google Docs är att flera personer kan arbeta i samma dokument 

samtidigt och påverka samma text, programmet sparar automatiskt och sammanställer 

all information. Vid enkätundersökningen ger Google Docs användaren möjligheten 

att välja hur de tillfrågade ska få svara på frågor, det är möjligt att arbeta med både 

öppna frågor och bundna svar (Kylén 2004). 

 

4.1.4	  Analys	  och	  resultat	  av	  enkätsvar	  

När vi sammanställde svaren från de enkäter vi gjort tittade vi framförallt på likheter 

och skillnader mellan de tillfrågades svar. Eftersom vi valde att inte lägga fokus på 

åldersgrupp, kön eller de tillfrågades hemort valde vi istället att lägga vår fokus på att 

ta reda på vilka olikheter och likheter som finns gällande mönster hos dessa 

yrkesverksamma grafiska formgivare och mönsterdesigners.  Hur definieras 

egentligen mönster bland de som är aktiva inom branschen? Majoriteten av de 

tillfrågade är överens om att ett mönster är något som kan upprepas, något som aldrig 

tar slut. Några tillfrågade tar även mönstret ett steg längre när de beskriver vad ett 

mönster är och lyfter fram att det är något som ger exempelvis ett objekt eller rum själ 

och karaktär. Två av de tillfrågade lyfter fram hur viktigt det är att mönstret ger det 

objekt som det är placerat på en själ, att objektet och mönstret blir ett och inte enbart 

känns påklistrat, ”Ett ornament som besjälar tinget det sitter på och ger det karaktär.” 

(Lena*). Vi har fått flera svar som påminner om varandra när det gäller hur vi ska gå 

tillväga vid framtagande av mönster, vad vi som formgivare bör tänka och inte tänka 

på. Två svar som lyfter fram detta är bland annat ”Titta inte så mycket på vad andra 

gör. Prova er fram och testa, vrid, skala om, färga” (Julia Staszewska) och ” Prova, 

prova, prova!” (Emilie Lindqvist). Flera av de tillfrågade lyfter fram att vi bör prova 

oss fram, att vi ska våga testa och utveckla det vi kommer fram till då det kan leda till 

nya tankar och idéer.  

 

En viktig del i vår frågeställning är sammanhållning och hur den skapas. De 

tillfrågade belyser att sammanhållning skapas genom att bland annat ha en balans i 

färgsättningen av sitt mönster, att de olika objekten i mönstret håller samma stil och  

______________________ 
* Lena – ett fiktivt namn då den tillfrågade inte vill nämnas vid namn 
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placeras ut harmoniskt gentemot varandra och/eller att mönstret bygger på ett tema  

eller en historia, ”…de olika objekten i mönstret håller samma stil och hör ihop, samt 

att de placeras på ett sätt som känns harmoniskt” (Emilie Lindqvist). Dessa olika 

exempel är även något vi tar upp och diskuterar under ett flertal kapitel och avsnitt, 

bland annat under kapitel 3. Tidigare forskning och 5. Resultat – från början till slut. 

Vi har i vår enkät valt att fokusera på de svar som vi upplevt kan vara utvecklande för 

vårt arbete, vi har utifrån detta bedömt trovärdigheten utifrån varje enskild persons 

svar och det faktum att vi redan vid utskick valt ut specifika personer relevanta för 

yrket grafisk formgivare och området mönster och mönsterdesign vilket är ett bra 

tillvägagångssätt enligt Kylén (2004). 

 

4.2	  Produktionsfas	  

Under vår produktionsfas har vi skapat olika mönster utifrån olika 

uppdragsbeskrivningar och kriterier samt utifrån eget tycke. Anledningen till att vi har 

valt att göra på dessa två sätt är för att testa på de olika delarna och för att se om det 

finns någon skillnad på hur man skapar mönster utifrån de olika förutsättningarna, om 

man arbetar annorlunda och om det krävs ett annat tänk vid skapandet. 

 

4.2.1	  Upplägg	  av	  produktion/produktionsmetod	  

Vår produktion har bestått av en förproduktion och en huvudproduktion. Vår 

förproduktion har vi valt att kalla testperiod då denna period bestod av mycket 

testande av mönster. Vi har genom detta sätt delat upp produktionen i två delar där vi 

under förproduktion utvecklat nödvändiga kunskaper för att kunna övergå till 

huvudproduktionen och genomföra denna. Huvudproduktionen har i sin tur byggt på 

att vi har skapat mönster utifrån olika kriterier, så som uppdragsbeskrivningar eller 

andra kriterier. 

 

4.2.1.1	  Förproduktion	  

Förproduktionen har vi valt att ha med för att vi ska kunna utveckla kunskaper som är 

nödvändiga för att kunna framställa mönster. Under denna del av produktionen har vi 

inte utgått från några kriterier utan enbart skapat mönster utifrån eget tycke med 
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målen att lära oss om mönstrets uppbyggnad och hur du som formgivare, utan någon 

kunskap om mönster, kan utveckla en förståelse för dessa. Rapportering och 

förskjutning är två av de praktiska tillvägagångssätt som finns för att skapa ett 

mönster, detta är något som vi under förproduktionen tog oss tid att testa på i 

praktiken. Vi ville även testa på hur det är att skapa mönster utifrån eget tycke då det 

genom enkätundersökningarna framkommit att det var en viktig del för att skapa 

mönster. 

 

4.2.1.2	  Huvudproduktion	  

Huvudproduktionen har bestått av att skapa mönster utifrån olika kriterier och 

uppdragsbeskrivningar med hjälp av olika metoder. Ett exempel på detta är att skapa 

ett mönster utifrån ett tema eller att skapa ett mönster genom att använda en metod 

eller ett specifikt tillvägagångssätt. 

 

4.2.2	  Programval	  

Under vår produktion har vi använt oss av programmen Adobe Illustrator och Adobe 

Photoshop för att skapa våra mönster. Vi har valt att kombinera dessa två program då 

de är bra komplement till varandra. Adobe Illustrator är ett vektorbaserat program 

(Adobe, 2013), vi har använt detta främst för att bygga upp de olika objekt vi har i 

delar av våra mönster. Fördelen att skapa dessa objekt i Adobe Illustrator är att det går 

att förändra storleken på objekten utan att förstöra deras utseende. Adobe Photoshop 

är ett bildredigeringsprogram (Adobe, 2013) som vi använt för att sätta ihop de olika 

elementen i våra mönster samt för att bygga upp mönstret, i programmet har vi även 

arbetat med rapportering och förskjutning. Programmet har även används för att skapa 

element men även vid redigering av analoga element. 

 

4.3	  Metoder	  

I kommande avsnitt kommer vi att ta upp de olika metoder vi har använt för att kunna 

genomföra vår undersökning. Metoderna används bland annat för idégenerering och 

kreativt skapande samt för att skapa struktur i en grupp. 
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4.3.1	  Metoder	  för	  kreativt	  arbete	  

Nedan presenteras olika metoder som vi har använt under vår skapandeprocess i 

denna undersökning. Vi har valt att dela in metoderna som används övergripande 

under en process vid kreativt skapande och specifika metoder för idégenerering och 

skapande. 

 

4.3.1.1	  Övergripande	  metoder	  vid	  kreativt	  skapande	  

Vid kreativt skapande finns det metoder som kan hjälpa en att ordna och utveckla de 

tankar man som individ eller grupp har gällande de projekt man ska göra. Nedan 

presenterar vi två metoder som vi har använt oss av för att skapa en gemensam visuell 

bild av det vi skulle göra och jobba mot under projektets gång. 

 

4.3.1.1.1	  Moodboard	  

Ett moodboard (se bild 5) är en visuell sammansättning av ett flertal bilder. Ett 

moodbord kan hjälpa både den individuella kreatören och en hel grupp att få en 

gemensam vision över det man jobbar mot. Moodboards kan byggas upp av bilder, 

föremål, typografi och inspirerande material (Sandström & Svensson1).  

 

Bild 5. Ett moodboard vi använt oss av under vår produktion. 
	  

 

 

______________________ 
1Martin Sandström & Anders Svensson, Grafisk formgivare Södra Esplanaden, föreläsning HT-2010  
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4.3.1.1.2	  Mind-‐map 

En mind-map (se bild 6) kan beskrivas som en tankekarta. Tankekartan kan hjälpa till 

att binda samman de tankar man har och hjälpa en att hitta en helhet. Genom mind-

map:en går det att få en tydlig struktur och en tydlig överblick över sina tankar för att 

sedan kunna arbeta vidare med dessa, det går att få en tydlig bild över det man har 

kommit fram till (Buzan 1994).   
 

 
Bild 6. En mindmap som vi använts för att fastställa ”sammanhållande grafiskt material”. 

 

4.3.1.2	  Metoder	  för	  idégenerering	  och	  skapande	  

Idégenerering går att tillämpa i olika typer av produktioner och även under flera stadie 

i en produktion. Idégenereringsmetoder kan exempelvis användas för att ta fram en 

grundidé som hela projektet bygger på eller under projektets gång för att komma in på 

nya vägar eller för att utveckla de idéer och tankar som finns sedan tidigare. 

Majoriteten av de metoder vi tar upp nedan är metoder som bygger på det visuella, det 

vill säga metoder som är bra vid visuellt kreativt skapande. 

 

4.3.1.2.1	  Klotterkonst	  

Harrison och Hobbs (2011) tar upp “Klotterkonst” (se bild 7a och 7b) som ett sätt att 

gå tillväga för att utveckla sina tankar och komma på nya idéer. Något som är mycket 

vanligt är att människor, när de exempelvis sitter och pratar i telefon, ritar små 

krumelurer på exempelvis ett papper eller i en tidning. Genom att återanvända dessa 

krumelurer och utveckla klottret genom att exempelvis fortsätta rita på krumelurerna 
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vid ett senare tillfälle kan leda till att man kommer på nya idéer menar Harrisson och 

Hobbs (2011). 

 

 
Bild 7a. ”Klotter” Bild 7b. Objekt som växt fram ur klottret.   

 

4.3.1.2.2	  Slumpordsteknik	  

De Bono (1994) tar upp en teknik som heter Slumpordsteknik (se bild 8), denna 

teknik går att använda när man kört fast i idéstadiet och man inte vet hur man ska gå 

vidare. Metoden går ut på att man skriver 60 slumpvis utvalda ord på ett papper och 

sedan väljer man ut ett av orden och försöker associera detta ord med de idéer man 

redan fått och genom det skapa nya idéer. Denna metod bidrar till att man får nya 

infallsvinklar och kan bredda sina idéer enligt De Bono (1994). 

	  
Bild 8. Ett sätt att använda metoden Slumpordsteknik. 
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4.3.1.2.3	  Ful-‐gubbe	  

Metoden Ful-gubbe (se bild 9a-c) är till för att hjälpa dig tänka i nya banor, för att 

genomföra denna metod måste man vara minst två personer. Varje person har ett 

papper och en penna, man utgår ifrån en utgångspunkt, exempelvis kan det vara att 

designa en ny karaktär. Varje person målar det som ska vara överst på karaktären, 

exempelvis ett huvud, en keps eller hår. Därefter viks pappret ned så att det som 

målats inte syns och sedan skickas pappret vidare till nästa person. Nästa gång målar 

den personen en annan kroppsdel eller accessoar och så fortsätter det tills karaktären 

är klar eller pappret är slut. Karaktären har nu fått ett utseende som bygger på flera 

olika stilar och säregna drag (Vättö2). 

 

  
 

Bild 9a. Sista steget i ful-gubbe processen. Bild 9b. Färdig figur. Bild 9c. Digital figur. 

	  

4.3.1.2.4	  Henrik	  &	  Mollys	  metod	  

Metoden går ut på att vidga sina idéer och komma på nya lösningar på en redan 

påbörjad idé (se bild 10). Denna idégenereringsmetod lämpar sig bäst i grupp och när 

man behöver ta fram grafiskt material då man bygger vidare på varandras idéer/bilder. 

Under en viss tid ska alla personer rita vidare på någon förbestämd sak, exempelvis 

ett äpple. I början ritar människor oftast saker som är en typisk syn, så som alla ser på 

föremålet, till exempel ett äpple från sidan med en stjälk. När en längre tid gått blir 

idéerna oftast mer annorlunda, helt plötsligt får man se nya vinklar på äpplet, kanske  

en mask som kryper upp ur ett äpple, en äppelskrutt eller ett hjärtformat äpple. 

Fantasin har inga gränser (Johansson & Ränge3). 

______________________ 
2 Sabrina Vättö, Student, redovisning, VT-2012 
3 Henrik Johansson & Molly Ränge, Projektledare, föreläsning VT-2011 
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Bild 10. Henrik och Mollys metod. 

4.3.1.2.5	  Dukes	  of	  habit	  

Metoden går ut på att ändra sina dagliga vanor genom att göra en punktlista. Du följer 

din punktlista och gör medvetet ett annat val än det du vanligtvis gör. Detta kan 

exempelvis vara att ta en annan väg till jobbet/skolan eller ändra dina arbetstimmar. 

Författaren Mchalko (2006) skriver “Most of the items will probably be those little 

things that make life comfortable but also make it unnecessary to think.” (s. 14). 

Denna metod kan hjälpa dig att upptäcka nya saker i din vardag och på sätt inspirera 

dig till nya idéer (Mchalko 2006). 

5.	  Resultat	  -‐	  Från	  början	  till	  slut	  

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår väg till produktion, vår 

produktion samt hur vi har använt oss av vår tidigare teoridel under produktionen. Vi 

presenterar även hur de skriftliga intervjuerna har haft en betydelse och inverkan på 

vår produktion och vårt arbete. Det som vi tar upp i kommande kapitel ska hjälpa oss 

att besvara vår frågeställning som är; Vilka aspekter är relevanta för en grafisk 

formgivare att ta hänsyn till vid framtagande av grafiskt material till ett 

sammanhållande mönster? 
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5.1	  Inför	  produktionen	  

Nedan presenterar vi hur vi har gått tillväga vid genomförandet av vår produktion. 

Vilka utgångslägen och förutsättningar vi har arbetat mot och vad vi har varit tvungna 

att ta hänsyn till innan vi kunnat påbörja vår produktion.  

 

5.1.1	  Att	  skapa	  mönster	  utifrån	  olika	  förutsättningar	  

Vid framtagandet av våra mönster arbetade vi utifrån olika förutsättningar, 

förutsättningar som vi varit tvungna att ta hänsyn till då dessa på olika sätt påverkat 

vårt arbete. I detta kapitel nämner vi några av dessa ur ett skapandeperspektiv. 

 

5.1.1.1	  Att	  skapa	  mönster	  utifrån	  en	  uppdragsbeskrivning	  

Som mönsterdesigners kan vi få en förfrågan om att skapa ett specifikt mönster, det 

kan vara ett mönster med tydliga restriktioner som vi ska följa men det kan även vara 

en beskrivning med färre restriktioner att ta hänsyn till, till exempel enbart ett tema. 

Uppdragsbeskrivningen kan variera beroende på företag och mönstrets syfte. Att 

skapa mönster utifrån en uppdragsbeskrivning ställer annorlunda krav på oss som 

mönsterskapare, vi måste utvärdera vår kunskap och se om vi har den kunskap som 

krävs för uppdraget. Det kan även vara så att vi som mönsterskapare inte kan sätta vår 

egen personliga stil och “ta ut svängarna på samma sätt” i arbetet utan måste ta 

hänsyn till vad beställaren vill ha och följa de instruktioner som givits. 

 

5.1.1.2	  Att	  skapa	  mönster	  individuellt	  eller	  tillsammans	  med	  andra	  

Att skapa mönster individuellt eller tillsammans med andra innebär stora skillnader 

både för resultatet och de tillvägagångssätt som används vid skapandet av mönstret, 

båda alternativen har sina fördelar och nackdelar.  

 

5.1.1.2.1	  Att	  skapa	  mönster	  individuellt	  

Att skapa ett mönster individuellt innebär att det enbart är du själv som arbetar med 

mönstret. Det är dina egna val och beslut som är avgörande för hur mönstret kommer 

att se ut när det är färdigt. Att arbeta individuellt ger oss möjlighet att själva söka 

feedback gällande mönstret, när vi har arbetat individuellt under vår produktion har vi 
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fått feedback och åsikter från varandra och från utomstående personer. Genom att 

söka feedback har vi fått en större förståelse för om arbetet är på rätt väg, arbetar man 

även med en specifik mottagare kan man även se om mönstret passar till den tilltänkta 

mottagaren. Väljer vi att inte söka feedback kan detta påverka vårt skapande negativt 

då det kan bli svårt att avgöra om vårt egna individuella mönster uppskattas av 

mottagaren. Fördelen med att skapa ett mönster individuellt är att det går att sätta sin 

egna personliga stil på det som skapas, jag kan även själv bestämma arbetstempot och 

hur mycket tid jag vill och behöver lägga på det mönster jag skapar, jag har färre 

restriktioner så länge jag håller mig till den uppdragsbeskrivning jag eventuellt ska 

arbeta mot. 

 

5.1.1.2.2	  Att	  skapa	  mönster	  tillsammans	  

När vi är två personer som arbetar tillsammans finns det fler viljor och åsikter som vi 

måste ta hänsyn till. Vi har vår egen personliga smak och vårt eget tycke, vi uppfattar 

saker på vårt eget sätt. Det finns saker som tilltalar en person medan en annan person 

kan uppleva exakt samma sak som mindre tilltalande. Att ta fram ett mönster 

tillsammans kan därför ge en annan infallsvinkel på skapandet än vad man kan vara 

van vid, detta kan bidra till att vi får en större förståelse för olika element i ett mönster 

och hur dessa kan påverka varandra. Fördelen med att arbeta tillsammans är, som 

nämnts tidigare, att vi kan få feedback och åsikter direkt av varandra och vi arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt mål. Tillsammans kan vi uppmärksamma saker som 

vi kanske inte hade uppmärksammat annars, vi kan även motivera, pusha och 

inspirera varandra. Nackdelen med att arbeta tillsammans är att mönsterskapandet kan 

ta längre tid och att vi kanske inte har samma visioner om hur mönstret ska se ut och 

hur det ska användas. 

 

5.2	  Produktion	  

Nedan presenterar vi vårt upplägg av vår produktion. Vi presenterar de olika delar vi 

valt att dela upp vår produktion i och vad varje del har inneburit. 
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5.2.1	  Produktionsupplägg	  

Innan vi började producera bestämde vi oss för att dela upp vår produktionstid i två 

olika delar. Den första delen av vår produktion valde vi att ägna åt att skapa mönster 

utifrån eget tycke, denna del har vi valt att kalla förproduktion. Vi valde att göra en 

förproduktion för att få en större förståelse för mönster och mönsterdesign och de 

praktiska delarna i mönsterskapandet. Under hela processen har vi haft i åtanke vad vi 

lärt oss under vår teoridel och försökt tillämpa detta när vi skapat våra mönster. Under 

den andra delen av produktionsfasen, som vi valt att kalla huvudproduktionen, har vi 

valt att arbeta med att skapa mönster och mönsterdesign i olika processer. Vi valde att 

ta fram olika scenarion samt uppdragsbeskrivningar genom att bland annat använda 

oss av metoden Slumpordsteknik. Detta genererade i olika uppdrag med olika krav, 

krav som påminner om de uppdrag som man kan få av en kund. 

 

5.2.1.1	  Att	  skapa	  egna	  mönster	  i	  en	  förproduktion	  

Som nämnts ovan valde vi att inleda produktionen med en förproduktion där vi 

skapade mönster utifrån vårt eget tycke. Att skapa mönster på detta sätt är något vi 

kommer att återkomma till vid ett senare skede i texten under avsnitt 5.3.2. Vid en 

process som denna kan vi som mönsterskapare börja i den ände som passar in för 

stunden, vi kan börja arbetet med de verktyg som vi känner oss mest bekväma med. 

Det kan exempelvis vara att skissa med papper och penna eller att direkt börja skapa 

element i ett bildredigeringsprogram. Har man som mönsterskapare ingen idé om vad 

man vill göra är ett alternativ att använda några av de idégenereringsmetoder vi 

tidigare nämnt. 

 

5.2.1.2	  Att	  skapa	  mönster	  utifrån	  kriterier	  eller	  utifrån	  andra	  människors	  önskemål	  

i	  en	  huvudproduktion	  

Att skapa ett mönster utifrån specifika kriterier, önskemål eller riktlinjer kan vara till 

fördel för oss som mönsterdesigners. Genom att ha riktlinjer under vårt arbete får vi 

tydliga krav att uppnå och vi vet vad vi arbetar mot, detta tillvägagångssätt kan dock 

även upplevas som hämmande då vi inte kan styra vårt arbete helt själv. Denna 

process innebär att man redan vid start har någon eller några förutsättningar att utgå 
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ifrån. Om man arbetar mot en kund innebär det även att man har en tydlig mottagare, 

läs mer om detta under avsnitt 5.5 och 5.5.1. 

 

5.3	  Resultat	  av	  produktion	  -‐	  några	  utvalda	  mönster	  

Under denna punkt visar vi på olika mönster som vi har skapat utifrån olika kriterier 

och förutsättningar. Några av dessa mönster är skapade efter en uppdragsbeskrivning 

medan andra är skapade med en baktanke där en eller flera aspekter, som vi nämnt i 

vår teoridel, är det underliggande syftet med mönstret för att skapa sammanhållning. 

 

5.3.1	  Mönster	  med	  aspekter	  i	  åtanke	  

Nedan presenterar vi fem olika mönster som är skapade med olika aspekter i åtanke. 

 

Mönster 1 – Association 

 

 
Bild 11. Mönstret ”svensk sommar”. 

 

Beskrivning: Detta är ett mönster som är skapat utifrån eget tycke med en aspekt i 

åtanke, ett tema. Vid skapandet av detta mönster har vi använt oss av association, 

detta genom att fritt associera till “Svensk sommar”. Mönstret (se bild 11) bygger 

därför på svenska sommarblommor och är något som vi associerar till en typisk 

svensk sommar. Eftersom associationer är personliga är det inte säkert att betraktare 

associerar mönstret till samma sak som vi gjorde när vi skapade mönstret. 
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Mönster 2 – Färgbegränsningar 

 

 
Bild 12. Mönstret med temat insekter. 

 

 

Beskrivning: Detta är ett mönster som är skapat utifrån eget tycke med två aspekter i 

åtanke, att tänka på kulören och temat. I detta fall har vi utgått från en gråskala samt 

en gul ton. Förutom att ha färgbegränsningar är mönstret skapat utifrån temat 

“Insekter” (se bild 12).  Att skapa mönster utifrån förutbestämda färgskalor kan vara 

till fördel när du vill skapa sammanhållning i ett mönster. 

 

Mönster 3 - Piktogram 

 

 
Bild 13. Mönster med tema badrum. 

 

Beskrivning: Detta mönster är skapat utifrån eget tycke med tre aspekter i åtanke, 

kulören, uppbyggnad av piktogram samt tema (se bild 13). Detta mönster är uppbyggt 

av olika ikoner med temat badrummet. (Läs mer om piktogram under kapitel 3.2.3.2). 
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Mönster 4 - Geometriska former 

 

 
Bild 14. Mönster uppbyggt av geometriska former. 

 

Beskrivning: Detta är ett mönster som är skapat utifrån eget tycke med en aspekt i 

åtanke, att skapa ett mönster av geometriska former (se bild 14). Geometriska former 

går att kombinera i oändliga kombinationer för att skapa nya element som i sin tur går 

att skapa mönster av, i detta exempel har vi skapat bilar av geometriska former. 

 

 

Mönster 5 - Gruppering  

 

 
 Bild 15. Mönster uppbyggt med gruppering i åtanke. 

 

Beskrivning: Detta är ett mönster skapat med en aspekt i åtanke, gruppering. 

Grupperingen i detta fall innebär ett arrangemang där vi har parat ihop sex olika 

element (se bild 15), de olika grupperingarna är återkommande i mönstret. I detta fall 

har vi valt att göra en tydlig gruppering, strecken som förekommer mellan de sex 

olika objekten gör att grupperingen förstärks. 
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5.3.2	  Mönster	  med	  förutsättningar	  och	  metoder	  som	  bakgrund	  

Nedan presenterar vi fyra olika mönster som är skapade utifrån olika förutsättningar 

och metoder som grund. Hur metoden ser ut och används kan du läsa mer om under 

kapitel 4.3.1.2 Metoder för idégenerering och skapande. 

 

Mönster 7 - Individuellt digitalt 

 

 
Bild 16. Ett individuellt mönster. 

 

Beskrivning: Detta mönster (se bild 16) har en av oss skapat individuellt, utan någon 

kontakt med någon annan. Vi valde medvetet att inte få någon feedback under 

processens gång utan lät mönstret helt bero på individuellt tycke. Att arbeta 

individuellt som den enda förutsättningen kan ha stor inverkan på det färdiga mönstret, 

läs mer om detta under kapitel 5.1.1.3.1 Att skapa ett mönster individuellt. 

 

Mönster 8 - Individuellt analogt 

 

 
Bild 17. Två mönster skapade analogt individuellt. 
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Beskrivning: Detta är två olika mönster (se bild 17) som är skapta utifrån 

förutsättningarna att skapa individuellt och att skapa analogt målade blommor. 

Anledningen till förutsättningarna var att vi ville se resultatet av att skapa ett och 

samma mönster utifrån två individuella mönster. Detta mönster är även skapat efter en 

process, se nedan. 

 

Process: Vi kom gemensamt fram till att vi skulle ha blommor som tema vid 

skapandet av dessa mönster. Vi valde att använda oss av metoden “Henrik & 

Mollys”-metod (läs mer om denna under avsnitt 4.3.1.2.4) för att få en gemensam bild 

över hur objekten i mönstret skulle se ut. Vi genomförde metoden och fick fram ett 

flertal olika blommor. Båda två fick sedan i uppgift att välja ut minst tre blommor att 

arbeta vidare med och göra dessa analogt för att sedan skapa ett mönster av dessa. 

 

Mönster 9 - Tillsammans analogt 

 

 
Bild 18. Ett kombinerat mönster. 

 

Beskrivning: Detta mönster är skapat efter en förutsättning, att arbeta individuellt, de 

individuella mönstren är i sin tur kombinerade med varandra för att skapa ett mönster 

tillsammans (se bild 18). Detta är ett bra sätt att få en ny syn på de objekt man skapar 

och att hitta kompletterande element till dessa. 

 

Process: Denna process bygger vidare på den process som nämns i mönstret ovan. Vi 

har valt att arbeta vidare med de blommor som vi gjorde var och en individuellt för att 

skapa ett gemensamt mönster med dessa.  
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Mönster 10 - Tillsammans digitalt 

 

 
 Bild 19. Ett mönster som vi har skapat tillsammans. 

 

Beskrivning: Detta mönster är skapat utifrån en förutsättning, att arbeta tillsammans 

med aspekten tema som baktanke. Mönstret är uppbyggt av ett samhälle med flera hus 

samt samhällsrelaterade ting (se bild 19).  

 

Process: Att arbeta tillsammans med detta mönster har inneburit att vi skapat 

vartannat element och på så sätt fyllt arbetsytan succesivt, vi har sedan skapat 

variationer i elementen och upprepat dem till ett färdigt mönster. 

 

 

Mönster 11 – Uppdragsbeskrivning 

 

 
Bild 20. Mönster skapat utifrån en uppdragsbeskrivning. 

 

Beskrivning: Detta mönster (se bild 20) är skapat utifrån en uppdragsbeskrivning. 

Uppdragsbeskrivningen är tydlig och ger oss som designers en viss begränsning, 
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dessa begränsningar gäller flera områden, bland annat eget tycke, metodval, aspekter 

och så vidare. 

 

“Vi älskar kakor, speciellt vackra bakelser som nästan är mer tilltalande för 

ögat än för munnen. Vi önskar att ni tar fram ett mönster som kan upplevas 

som handmålat, ni har helt fria tyglar när det gäller färgen på mönstret. 

Mönstret kommer att appliceras på olika serverings- och baktillbehör 

exempelvis bakformar, servetter och plastglas.” 

 

5.4	  Diskussion	  om	  vårt	  resultat	  och	  vår	  produktion	  

Under detta kapitel kommer vi att diskutera vårt resultat och vår produktion. Hur vårt 

resultat har blivit och hur vägen till vårt resultat har sett ut. Vi tar bland annat upp 

avgörande faktorer och vad dessa får och har fått för konsekvenser på undersökningen.  

 

5.4.1	  Avgörande	  delar	  under	  produktionen	  av	  mönster	  

Nedan kommer vi att presentera avgörande delar i och under vår produktion. Vi 

kommer att visa upp mönster under varje del som har varit beroende av det vi tagit 

upp i det tillhörande stycket. 

 

5.4.1.1	  Vad	  är	  egentligen	  avgörande	  vid	  mönsterdesign?	  

Ett mönster består av ett eller flera objekt som upprepas ett flertal gånger. Ibland vill 

vi som skapare ha sammanhållning i mönstret, mönstret ska kännas enhetligt eller ge 

en specifik känsla och/eller upplevelse. Som vi nämnt tidigare finns det olika aspekter 

som går att ha i åtanke vid skapandet av ett sammanhållande mönster, dessa är till en 

viss del väldigt avgörande för hur mönstret upplevs. Det viktiga är att bestämma sig 

för vad mönstret ska förmedla och innebära för betraktaren, det som är mest 

avgörande är vad du som mönsterskapare vill göra och förmedla.  

 

5.4.2	  Sammanhållning	  i	  mönster	  

Vi vet sedan tidigare att det går att skapa sammanhållning på flera sätt, är det 

annorlunda för mönster? Sammanhållning kan skapas genom kulör, form, 

uppbyggnad och så vidare som vi nämnt under vårt teoriavsnitt. Sammanhållning kan 
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betyda ett flertal saker, det finns ingen direkt definition som beskriver vad det är som 

gör att det uppstår en känsla av sammanhållning i det man ser. Sammanhållning är en 

stor del av vår produktion och detta kandidatarbete vilket innebär att vi varit tvungna 

att ta hänsyn till de olika sätt som finns att använda för att skapa sammanhållning. 

Nedan presenterar vi olika delar som vi har haft i åtanke och behövt ta hänsyn till 

under vår produktion när vi velat skapa sammanhållning i våra mönster. 

 

5.4.2.1	  Sammanhållning	  genom	  gemensamma	  nämnare	  i	  mönstret	  

Vi har tidigare skrivit om förutsättningar för att skapa sammanhållande mönster, 

några exempel på dessa är kulör, gruppering och geometriska former. När vi skapar 

mönster kan det vara till fördel att ha en förståelse för dessa förutsättningar då 

förutsättningarna kan vara viktiga och avgörande byggstenar för att vårt 

mönsterskapande ska bli fulländat. Byggstenarna kan hjälpa oss att komma igång med 

vårt mönsterskapande eller hjälp oss som mönsterskapare att exempelvis 

kompletterande vårt mönster så att det blir klart. Idag är det vanligt att bygga upp 

mönster med gemensamma nämnare (se bild 21), byggstenarna är utplacerade på 

samma yta och skapar en helhet. Detta återkommer i flera mönster, både i vår vardag 

och i mönster som vi skapat under detta kandidatarbete. Mönstren som är uppbyggda 

av gemensamma nämnare ger betraktaren en känsla av samhörighet. Ett bra exempel 

är ett mönster som är uppbyggt av exempelvis flera blommor med samma utformning 

men i olika färger, blommorna skapar samhörighet trotts att färgerna skiljs åt, det är 

det gemensamma utseendet som skapar samhörigheten (Läs mer om sammanhållning 

av gemensamma nämnare under avsnitt 5.4.2.1). 

 

 
Bild. 21 Ett mönster där små hjärtan gjort mönstret komplett och gör att mönstret känns 

sammanhållande. 
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5.4.2.2	  Sammanhållning	  genom	  uppdelning	  

Ett mönster innehåller ett antal olika element, dessa element går att återanvända i nya 

konstellationer för att skapa nya uppsättningar och då behålla sammanhållningen. För 

att skapa denna sammanhållning kan vi som mönsterskapare använda de olika 

elementen fristående eller använda hela mönstret i sig på flera produkter. Om vi 

återanvänder dessa element i olika konstellationer är det möjligt att skapa produkter 

som ingår i en serie, det vill säga en produktserie där de olika produkternas utseende 

påminner om eller är identiska med varandra (se bild 22). Vi kan definiera en 

produktserie som en serie där olika produkter, oavsett om de kombineras med 

varandra eller inte, ändå upplevs att höra ihop. Vi upplever att det uppstår en 

sammanhållning mellan dessa föremål, varje del är sin egen men bidrar även till en 

helhet tillsammans med andra föremål. Bra exempel på där vi kan göra en 

produktserie som bygger på mönster kan vara på tavlor, en servis, köksartiklar 

(exempelvis handduk, grytlappar och disktrasa) och så vidare. Att skapa en 

sammanhållning genom detta sätt kan förstärka sammanhållningen mellan 

produkterna och mönstret. Det är fler starka delar som är avgörande för att skapa en 

helhet. 

 
Bild 22. En produktserie som bidrar till sammanhållning genom uppdelning. 

 

5.4.3	  Mönster	  och	  dess	  upplevelse	  

Vi skapar mönster för att andra ska få se de och använda de i bland annat sin vardag. 

Vi upplever att känslan inför ett mönster är annorlunda från person till person vilket 

innebär att mönstret kan upplevas på helt olika sätt beroende på vem som är 

betraktaren. Att titta på mönster kan väcka olika känslor och vi tolkar även mönstret 
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på olika sätt beroende på vad vi associerar mönstret till. Associationerna vi gör beror 

på vad vi har för tidigare upplevelser och kunskaper. Vi vill lyfta fram att det är 

viktigt att ta hänsyn till mottagaren eftersom vi av olika anledningar upplever saker 

olika. När vi skapar våra mönster kan vi dock inte alltid ta hänsyn till hur varje 

individ kan komma att uppleva dessa. Vi kan aldrig veta exakt vilken affekt mönstret 

kommer att ha på betraktaren, något som vi däremot kan ta hänsyn till är att försöka 

göra mönstret tilltalande för mottagaren i störta möjliga mån. Det tydligaste exemplet 

på en negativ effekt på betraktaren är kulturella skillnader som vi nämnt under avsnitt 

3.2.1.2 Kulörernas betydelse och inverkan på människan. 
 
Som nämnts under avsnitt 3.1.3 i teoridelen finns det mönster som bygger på olika 

budskap och teman. Något som vi har kommit fram till, som är väldigt avgörande i 

den här frågan, är om betraktaren inte kan associera eller har en relation till budskapet 

eller temat som ska förmedlas. Det har då ingen betydelse om budskapet har stor eller 

liten, positiv eller negativ, inverkan på betraktaren. Ser betraktaren exempelvis ett 

mönster bestående av djur och en ladugård kan temat vara “Bondgård” eller 

budskapet “Att vara på en bondgård är kul, du får träffa en massa djur”, är det så att 

betraktaren, som person, aldrig haft kontakt med en bondgård eller liknande 

upplevelser tidigare kan det vara svårt att förstå detta tema eller budskap och skapa en 

association till det, detta är något som vi som mönsterskapare inte kan påverka. Det 

som vi kan ha i åtanke är att tänka på vad det är för tema och budskap vi vill förmedla, 

vi bör välja något som är någorlunda allmänt och som vi vet är en någorlunda vanlig 

association för människor. 
 
Mönster kan även ge en upplevelse eller lyfta fram en specifik känsla som påverkar 

betraktarens sinnesstämning (se bild 23). Genom att titta på ett mönster kan 

betraktaren bland annat känna lugn, glädje eller frustration. Användaren av ett 

mönster kan genom mönstret förändra olika situationer, exempelvis specifika rum 

eller miljöer, mönstret kan ha stor inverkan på betraktaren och på helhetsintrycket i 

den miljö där mönstret är placerat. Mönstrets utformning kan också påverka dess 

upplevelse. Vi tycker det är tydligt i exempelvis mönster som riktar sig till yngre barn, 

vi upplever att vid mönster för barn är det vanligt att arbeta med mjuka kanter och 

glada färger, detta skapar en specifik upplevelse och känsla. Ett barn upplevs som 

känsligt och ömtåligt och dessa mönster förstärker detta. Detta mönster kan 
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återkomma på ett flertal ställen där barnet är involverat, i barnrummet, på barntextiler 

och så vidare. När barnet blir äldre är det vanligt att köpa “tuffare” saker, exempelvis 

kläder med hårdare mönster och starkare färger, detta ger ett helt annat intryck och 

bidrar till en helt annan upplevelse. 

 

 
Bild 23. Ett mönster uppbyggt av fåglar som ska ge en fridfull och lugn känsla och även bidra 

till komfort. 
 

5.4.4	  Analogt	  eller	  digitalt	  mönsterskapande	  

Att arbeta analogt eller digitalt vid mönsterskapande har båda sina fördelar och 

nackdelar. Under vår produktion har vi testat på båda delarna. Att arbeta analogt vid 

skapandet av mönster tar betydligt längre tid än det digitala skapandet. Det digitala 

mönstret går att förändra snabbt i datorn med några enkla knapptryck medan det, vid 

analogt arbete, krävs mer arbete för att göra en förändring. Vid en analog förändring 

kan man behöva göra ett flertal steg vid exempelvis färgläggning, uppbyggnad, 

ifyllnad och så vidare. Fördelen med ett analogt mönster är att det kan ge ett annat 

intryck än det digitala då det kan kännas mer unikt, det är lättare att sätta sin 

personliga stil på det analoga arbete man gör. Det analoga mönstret går även att arbeta 

vidare med och göra digitalt (se bild 24). Det är idag vanligt att flera mönster är 

digitala på ett eller annat sätt, mönstret vidarebefordras digitalt till exempelvis 

tryckeriet för att där tryckas på en produkt. Om man ska arbeta analogt eller digital är 

ett beslut som man som mönsterskapare får ta, naturligtvis kan man arbeta både 

analogt och digitalt och även kombinera dessa två med varandra.  
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Bild 24. Ett analogt skapat objekt, med en personlig stil, som sedan blivit färglagt digitalt och 

blivit ett digitalt mönster. 

 

5.4.5	  Behöver	  man	  tänka,	  kan	  man	  inte	  bara	  göra?	  

En återkommande fråga för vad vi än gör är varför, varför gör vi som vi gör och 

varför väljer vi att göra på ett specifikt sätt. Är det så att vi alltid måste ha en idé eller 

plan när vi ska göra något? Måste vi tänka på vad vi gör och vad det får för 

konsekvenser eller är det möjligt att ibland bara köra på, utan att tänka på vad som 

egentligen händer och kommer att hända? Nedan tar vi upp olika perspektiv som vi 

tycker är intressanta att ägna en tanke, speciellt när det gäller skapande av mönster. 

 

5.4.5.1	  En	  baktanke,	  behövs	  det?	  

Under vår produktion har vi testat på att skapa mönster med både en tydlig och noga 

genomtänkt baktanke, vad mönstret ska förmedla, vad det ska innehålla och hur det 

ska vara uppbyggt. Julia Staszewska skrev som svar i vår skriftliga intervju att man 

ibland inte ska titta på vad som finns, ibland är det bara att göra, att prova och testa 

sig fram. Vi upplever att det har både sina fördelar och nackdelar att skapa mönster 

utifrån en del kriterier och på fri hand. Att arbeta utifrån olika kriterier kan göra att 

motivationen för att arbeta minskar om det saknas inspiration för det som ska göras, 

detta är även något vi märkt under vår produktion. Att skapa mönster utifrån kriterier 

kan även vara till hjälp för oss som mönsterskapare då vi hela tiden arbetar mot ett 

tydligt mål. Finns det dessutom tydliga kriterier för produktionen som exempelvis i 

vilket rum mönstret ska appliceras och på vilket föremål det ska appliceras kan vi som 

formgivare applicera vårt arbete på produkten genom bildredigering för att få en 

större förståelse för slutproduktens slutliga utseende. 
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5.4.5.2	  Var	  appliceras	  mönster?	  

Var mönstret ska appliceras kan vara avgörande för hur mönstret skapas och ser ut. 

Under vår produktion har vi fokuserat på att göra mönster utan att först bestämma var 

mönstret sedan ska appliceras, vi vill se och lyfta fram mönstret i sig. Vi har märkt 

under vår produktion att appliceringen av mönstret ligger i bakhuvudet omedvetet, vi 

tänker på var det ska appliceras när mönstret tillslut är färdigt. En del mönster passar 

bättre till ett specifikt ändamål medan andra mönster passar bättre in på en annan plats. 

Det är stor skillnad på att göra ett mönster för exempelvis en tapet, som är en stor yta, 

jämfört med att skapa ett mönster för exempelvis en plånbok som är en mindre yta. 

Det uppstår även en skillnad på mönstrets utseende då det trycks på olika underlag, 

tyg ger en känsla medan papper som ger en helt annan känsla, även texturen på 

underlaget har en viss påverkan på mönstret. Detta måste man som skapare ha i 

åtanke då det har stor inverkan på mönstret och kan leda till stora förändringar för hur 

mönstret ser ut och upplevs.  

 
Storleken på de objekt man skapar i sitt mönster är avgörande för hur mönstret 

kommer att se ut när det är klart, storleken på objekten är även avgörande för hur 

mönstret uppfattas av betraktaren. Arbetar man på en liten yta, exempelvis framför 

datorskärmen på en bärbar dator, upplevs mönstret annorlunda jämfört med att arbeta 

på skärmen till en stationär dator. Även om stegen mellan dessa två skärmar inte är 

stort så blir utseendet och upplevelsen helt annorlunda, förstorar man då ytan 

ytterligare förändras detta ytterligare. Detta är bara en storleksförändring, det blir 

även en förändring på hur exempelvis färgerna upplevs på en specifik skärm eller hur 

kontrasten i mönstret blir. Detta är viktigt att ha i åtanke, man bör titta på sitt mönster 

på ett flertal olika skärmar och man bör även testa att skriva ut sitt mönster i olika 

storlekar och på olika papper. Genom att göra detta kan man uppmärksamma 

förändringar och avgöra vilket resultat det är man är ute efter. Det kommer även 

ytterligare steg efter detta, mönstret ska appliceras på en produkt. Beroende på 

underlag upplevs även här mönstret olika, var produkten sedan placeras har även det 

en betydelse. Det är viktigt att ha alla dessa steg i åtanke redan vid första 

produktionsstadiet av ett mönster. 

 



	   47	  

5.4.6	  Att	  arbeta	  mot	  en	  fiktiv	  kund	  

Under vår produktion har vi valt att arbeta med fiktiva kunder och 

uppdragsbeskrivningar. För att inte ha för stor inverkan på uppdragsbeskrivningarna 

valde vi att ta fram uppdragsbeskrivningarna genom Slumpordsteknik, det enda vi då 

kunde påverka var vilka ord som skulle stå på de lappar vi valde mellan. Kan detta 

sätt ge ett annorlunda resultat jämfört med om vi arbetat med en riktig kund och 

mottagare? Då vi enbart tog fram uppdragsbeskrivningar och inte hade några 

specifika kunder kan detta påverka. Vet man vem kunden är kan man fördjupa sig i 

kunden och företaget och ta reda på vad kunden och företaget står för och därmed 

återspegla det i de mönster som skapas. Det avgörande är troligtvis inte om det är en 

fiktiv kund eller inte utan istället hur mycket information man har att utgå ifrån under 

sitt arbete.  

 

5.4.6.1	  En	  verklig	  kund	  -‐	  Att	  skapa	  mönster	  med	  vetenskap	  om	  exponeringen	  

Olika företag och butiker har olika typer av stilar på sina produkter, en del butiker är 

även enbart specificerade på ett specifikt område produkter med ett specifikt utseende. 

Exempel på detta är Polarn och Pyret som är kända för sina randiga kläder, 

Marimekko som är kända för sitt blommiga mönster och Rice är känt för sina mönster 

i starka färger. För ett företag som har en stark identitet är det viktigt att ta hänsyn till 

företagets stil och framtoning i skapandet av mönster. Vet vi var mönstret ska 

exponeras och hur företagets stil och framtoning ser ut kan detta underlätta vårt arbete. 

Har vi denna kunskap kan vi anpassa stilen på det mönster vi skapar så att det går att 

koppla till företaget och därmed gynna arbetet.  

 

5.4.7	  Grafisk	  formgivare	  och	  mönsterdesign	  

5.4.7.1	  Hur	  arbetar	  en	  grafisk	  formgivare	  med	  mönster	  och	  mönsterdesign?	  

Som grafisk formgivare kan du ha ansvar för framtagande av material för bland annat 

tryck och webb. Avgörande för majoriteten av de formgivare vi varit i kontakt med 

under arbetets gång är att de på olika sätt börjat sina karriärer genom ett intresse för 

grafisk form och illustration vilket sedan har lett dem in på mönster och 

mönsterdesign. De formgivare vi varit i kontakt med applicerar sina mönster på bland 
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annat affischer, butiksemballage, digitala produkter samt produkter anpassade för 

hemmet. 
 
När man arbetar som mönsterdesigner är ens uppdrag det som är avgörande för hur 

mönstret kommer att bli och hur det kommer att se ut. Finns det en tydlig 

uppdragsbeskrivning från en kund finns det oftast en genomarbetad baktanke i det 

mönster som skapas, om det istället är så att en uppdragsbeskrivning är tunn eller helt 

obefintlig skapas oftast mönstret ur egna tankar och idéer som framträder under idé- 

och produktionsfasen. 

 
Något som samtliga av de tillfrågade i vår intervju är överens om är att man som 

mönsterskapare måste våga testa och prova sig fram i sitt arbete. Saker som inte känns 

helt bra i tanken kan bli bra i praktiken, när det blivit verkligt. Är du osäker på något 

du har skapat, att det inte känns helt rätt till utseendet, är det oftast enkelt att förändra 

detta. Du kan då få ett helt nytt utseende och en ny inställning till det mönstret, denna 

förändring kan göras genom exempelvis elementens struktur eller färg. Mycket 

handlar om att våga göra och att våga kliva ur sin trygghetszon, detta genom att pröva 

på nya och olika saker och på så sätt bredda sin kunskap och dessutom hitta nya saker 

och stilar som man kan använda vid framtida arbeten. Det är viktigt att spara dem 

arbeten man har gjort, allt från en snabb skiss på en servett fram till det färdiga 

materialet i datorn. Även om man inte använder allt man gör till ett specifikt projekt 

kan man använda de överblivna sakerna i ett senare projekt eller söka inspiration i det 

färdiga materialet. 
 
Som mönsterskapare vet du inte alltid hur ditt mönster kommer att se ut på den 

färdiga produkten, du är bara en del av den stora processen. Det är därför viktigt att 

kunna visualisera hur mönstret kommer att se ut när det applicerats på den tilltänkta 

produkten. Detta kan man göra genom att digitalt applicera mönstret på en produkt i 

exempelvis Photoshop. Detta kan vara till hjälp för att ge en visuell bild av det man 

skapat, det kan vara lättare att se om mönstret passar in på den tänka produkten och i 

produktens tilltänkta miljö. 

 
Mönster förknippas ofta med exempelvis kläder, textilier för hemmet och textil på 

metervara. Som grafisk formgivare med kunskap inom mönster och mönsterdesign, 

samt hur dessa skapas, kan du bli mer medveten om mönstrens möjligheter och 
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appliceringsområden. Som grafisk formgivare på exempelvis en reklambyrå kan du 

komma att jobba med bland annat hemsidor, broschyrer, grafiska profiler eller 

annonser, på dessa och många fler produkter är det möjligt att applicera mönster 

vilket även de tillfrågade i vår undersökning lyfter fram. Vi vill lyfta fram att mönster 

kan användas och kombineras med andra grafiska element i en mängd olika 

produktioner inom olika områden. 

 

5.4.7.2	  Mönsterdesigner	  eller	  grafisk	  formgivare	  med	  kunskap	  inom	  mönsterdesign	  

Det finns flera olika titlar inom grafisk form som nämnts tidigare under teoridelen. 

Att arbeta med grafisk formgivning innebär ett flertal saker men huvuduppgiften är att 

skapa saker för, och till, andra människor. Att titulera sig som mönsterdesigner går att 

göra utan att ha en utbildning inom mönsterdesign, har du grundkunskapen och kan 

hantera mönster går det att titulera sig som mönsterdesigner. Frågan är vilket som är 

till mest fördel för oss som har kunskap inom mönster och mönsterdesign, att titulera 

sig som mönsterdesigner eller som grafisk formgivare och komplettera titeln med att 

man besitter kunskap inom mönster och mönsterdesign. Arbetar du som 

mönsterdesigner är det troligt att du har kunskap inom grafisk form. Att väva ihop 

dessa kunskaper bidrar till en bredd och du kan använda båda kunskapsdelarna var 

och en för sig men även tillsammans. 

6.	  Diskussion	  

I detta kapitel diskuterar vi vår teoridel samt vår produktion, hur de har fungerat var 

för sig men även tillsammans. Fokusen på diskussionen ligger på att lyfta fram vad en 

grafisk formgivare bör tänka på och ha i åtanke vid skapande av mönster och 

mönsterdesign. Behövs det alltid finnas en baktanke och regler man bör följa eller 

finns det möjlighet att göra på ett annorlunda sätt? Vi tar även upp hur man vidare kan 

fördjupa sig inom ämnet och andra aspekter. 

 

6.1	  Mönster	  och	  mönsterdesign	  

Mönster och mönsterdesign är ett brett område. Mönster återkommer på ett flertal 

ställen i vår vardag och blir en naturlig del i denna. Det är inte säkert att vi 

uppmärksammar alla mönster i vår vardag, en del kan smälta in och falla in naturligt i 
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sin miljö. Frågan är om det är bra eller dåligt att alla mönster inte uppmärksammas, 

fyller de mönstren då någon funktion? Vad är det egentligen som är avgörande för om 

ett mönster blir ett mönster som sticker ut eller om det blir ett mönster som faller in 

naturligt och inte uppmärksammas? Vi tror att uppbyggnaden av mönstret, mönstrets 

kulör och mönstrets placering är väldigt avgörande. Skapar man mönster som är 

snarlika andra mönster som finns eller om mönstret består av objekt som ofta 

återkommer i mönster finns det stor risk att detta blir ett “anonymt” mönster, desto 

mer unikt ett mönster är desto mer utmärker det sig. Detta är något vi tycker är viktigt 

att ha i åtanke vid mönsterskapande, vad vill jag att mitt mönster ska bli? Ett 

“anonymt” mönster eller ett utmärkande mönster? 

 

6.2	  Att	  arbeta	  med	  mönster	  och	  mönsterdesign	  

Det finns många delar att tänka på vid arbete med mönster och mönsterdesign. Det 

finns flera saker vi kan ta hänsyn till men samtidigt finns det minst lika många saker 

som vi kan välja att inte ta hänsyn till. Under vår produktion har vi sett både fördelar 

och nackdelar med att ta hänsyn till specifika saker under produktionen av ett mönster. 

I detta kandidatarbete har vi försökt att ta reda på olika aspekter som en 

grafiskformgivare/mönsterdesigner kan och bör ta hänsyn till vid skapande av 

mönster och mönsterdesign. Under kandidatarbetets början var vi inställda på att man 

som skapare måste ta hänsyn till flera saker, nu i efterhand kan vi säga att man inte 

behöver det. Det viktiga är att ha en baktanke och kunna argumentera för sina val. 

Många av de aspekter som vi behandlat är sådant som faller sig naturligt när man 

arbetar med grafisk form i någon form. Frågan är hur, eller om, ens bakgrund och 

tidigare kunskap har inverkan på hur man arbetar med mönsterdesign, skulle man 

arbeta annorlunda om man direkt började med mönsterdesign utan några förkunskaper 

inom grafisk form? Detta är en fråga vi inte kan besvara då vi båda är insatta inom 

grafisk form och har god kunskap om detta sedan tidigare. Om vi skulle fördjupa oss 

inom denna del skulle det troligtvis kräva flera infallsvinklar och en helt annan 

riktning på vår frågeställning. 
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6.3	  Hur	  använder	  vi	  våra	  metoder?	  

Under vår produktion har vi valt att arbeta med ett flertal olika metoder. Metoderna 

har främst varit anpassade för att skapa och ge en visuell upplevelse av de mönster vi 

vill göra. Vi har även använt metoder för att ta fram strukturen under arbetets gång. 

Behöver man använda metoder vid mönsterskapande och dess process? Vi har haft 

användning för de metoder vi har använt men har ibland upplevt att metoderna kan 

kännas överflödiga. Efter att ha gjort vår produktion kan vi enas om att metoderna är 

ett bra alternativ att falla tillbaka på och hämta inspiration från, det vi ifrågasätter är 

om man ska bygga upp ett mönster kring en metod, vi upplever att det kan vara 

hämmande för mönstrets utveckling. Vi vill, förutom metoderna, framhäva de olika 

aspekterna som en del av metoder, som tidigare nämnts har aspekterna varit till stor 

hjälp för oss under arbetets gång.  

 

6.4	  Aspekter	  vid	  mönsterdesign	  

Aspekter har varit en viktig del av vårt kandidatarbete, det är något vi återvänder till 

under ett flertal gånger under projektets gång. Aspekter har haft en stor betydelse 

både i vår frågeställning, i vår teoridel och under vår produktion. Vad innebär dessa 

aspekter? Vi valde att kalla olika delar som man kan arbeta med under en 

mönsterproduktion för aspekter, det vill säga viktiga delar som man kan ha i åtanke 

vid skapandet av mönstret. Under produktionsdelen har vi valt att arbeta med och mot 

dessa aspekter. När vi började detta arbete trodde vi det skulle vara lätt att hålla isär 

dessa aspekter och arbeta med dem var för sig, vilket det inte var. Under vår 

huvudproduktion märkte vi att det är lätt att man uppfyller en eller flera aspekter, 

oftast 2-3 stycken. De vanligaste aspekterna att uppfylla är de som berör ett tema och 

en kulör. I de fall då aspekterna varit förutbestämda, exempelvis när vi skapat mönster 

utifrån uppdragsbeskrivningar, har även aspekterna precis som metoderna ibland 

upplevts som hämmande. Vi har trots detta upplevt att aspekterna varit bra byggstenar 

att utgå ifrån när vi skapat mönster. Efter att vi nu har genomfört produktionen anser 

vi att aspekterna snarare upplevts som verktyg. Vi definierar aspekterna som verktyg 

och vill med det säga att de varit till stor hjälp då vi även skapat mönster utifrån eget 

tycke, vi har i dessa skeden inte enbart använt oss av metoderna utan aspekterna för 

att komma på nya idéer för mönster. Aspekterna har även gjort oss mer medvetna om 

vad en eventuell framtida kund kan komma att efterfråga.  
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6.5	  Miljö	  och	  applicering	  av	  mönster	  

Mönster ska oftast appliceras på något, oftast på en fysisk produkt eller på en digital 

visuell plats. Detta är en stor och viktig del av mönsterskapandet. I detta 

kandidatarbete lägger vi inte stor vikt vid detta, det vill säga var mönstret ska placeras 

och i vilken miljö det befinner sig utan fokuserar på vägen till mönstret. Vi har 

visualiserat våra mönster på en plan yta, som en tavla eller ett fyrkantigt papper. En 

fortsättning på detta kandidatarbete är att ta arbetet vidare till det stadie där man har i 

åtanke var mönstret ska placeras och i vilken miljö det ska vara redan under de första 

stegen i produktionsfasen, när man arbetar med idé- och idégenerering. Hade vi haft 

med detta i vårt kandidatarbete hade troligtvis våra slutliga mönster sett annorlunda ut 

och vi hade kanske fått ett annorlunda resultat och andra förutsättningar under 

arbetets gång. 

7.	  Slutsats	  

I detta kapitel kommer vi att besvara vår frågeställning genom att referera till vår 

tidigare teoridel samt de konstaterande vi gjort under produktionens gång, vi kommer 

även väga in de svar vi fått genom den enkätundersökning vi gjort. Vi vill även visa 

på hur detta arbete kan vara av intresse för andra grafiska formgivare och kreatörer 

och hur en eventuell fortsättning på vår undersökning skulle kunna se ut.   

  

Vi har utfört detta arbete genom att först fördjupa oss inom mönster och 

mönsterdesign, att få en teoretisk fakta, för att sedan bygga vidare på denna. I vår 

teoridel har vi valt att fokusera på olika delar som kan vara avgörande för hur 

skapandet av mönster och mönsterdesign kan se ut. Under vår produktion har vi valt 

att tillämpa det vi har lärt oss under teorin, främst vilka aspekter och förutsättningar 

som är avgörande vid skapandet av mönsterdesign. Vår huvudfokus har inte legat på 

att få fram färdiga mönster, ett fysiskt resultat, utan fokus har istället legat på vägen 

fram till mönstret och mönstrets baktanke.  
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7.1	  Ett	  svar	  på	  vår	  frågeställning	  

Under vårt kandidatarbete har vi jobbat med frågeställningen; Vilka aspekter är 

relevanta för en grafisk formgivare att ta hänsyn till vid framtagande av grafiskt 

material till ett sammanhållande mönster? 

 

Som grafisk formgivare har du alltid olika förutsättningar när du arbetar. Beroende på 

vilka förutsättningar som finns, vem du jobbar mot/med och var det slutgiltiga 

mönstret ska placeras, arbetar du som grafisk formgivare med olika förutsättningar 

och aspekter, förutsättningar och aspekter som kan ha stor inverkan på hur ditt resultat 

kommer att se ut. Det finns olika aspekter att ta hänsyn till vid skapande av mönster, 

exempel på dessa är färg, teman, eller stil. Dessa aspekter är en del av att nå sitt mål 

som grafisk formgivare och mönsterskapare, att skapa ett sammanhållande mönster. 

Vi som grafiska formgivare strävar oftast, eller alltid, efter att skapa någon typ av 

sammanhållning eller enhetlighet i det vi skapar, vi tror dock inte att betraktaren 

kommer att se på de saker vi skapar på samma sätt som vi ser på det, de upplever 

kanske inte den sammanhållning vi ser i det vi skapar.  

 

Tillslut vill vi påstå, att de aspekter som vi kommit fram till att en grafisk formgivare 

behöver ta hänsyn till, är de aspekter som kan ha en inverkan på det efterfrågade i ett 

mönster, oavsett om vi skapar det för oss själva eller för en kund.  

 

7.2	  Hur	  kan	  andra	  använda	  vårt	  arbete?	  

Vi anser att detta arbete kommer att kunna används främst av andra grafiska 

formgivare och kreatörer som vill få en större inblick i hur det är att jobba med 

mönster och mönsterdesign. Vi tror även att personer som arbetar med yrken som har 

en anknytning på något sätt till grafisk form/en grafisk formgivare kan ha användning 

för detta arbete. Ett exempel på detta kan exempelvis vara en person som arbetar med 

webbdesign, denna person kan använda sig av delar i vårt arbete för att ta reda på hur 

man kan använda sig av rapportering för att exempelvis skapa bilder i sitt arbete som 

bygger på mönster, exempelvis bakgrundsbilder på hemsidor. Arbetet kan även 

nyttjas av personer som beställer ett mönster från en grafisk formgivare för att få en 

större förståelse för processen bakom framtagandet av ett mönster samt hur detta kan 

gå till. 
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7.3	  Fortsättning	  i	  framtiden	  

I detta arbete har vi gjort en grundlig genomgång av mönster och mönsterdesign. Som 

vi lyft fram i flera delar av detta kandidatarbete har vi enbart fokuserat på att skapa 

mönster och inte var våra mönster ska exponeras. En fortsättning på detta arbete är att 

ta den grundkunskap som finns i detta arbete och vidareutveckla detta för att skapa 

mönster där även exponeringen har en avgörande roll för hur mönstret ska komma att 

se ut och upplevas. I en sådan fortsättning hade exempelvis målgruppsanalyser och 

marknadsundersökningar kunnat vara viktiga områden för den teoretiska delen av 

arbetet.  
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4.	  Ordlista	  
	  
Grafisk formgivare – Yrkestitel på den person som arbetar med att ta fram grafiskt 

material, exempelvis tryckmaterial, illustrationer, grafisk profil och så vidare. 

 

Kulör – Den grafiska benämningen för ordet färg. 

 

Målgrupper/konsumenter – De personer man arbetar mot/för, de som kommer att 

använda det du tagit fram/skapat. 

 

Mönster – upprepning av grafiska element. 

 

Mönsterdesign(-er) – Att skapa mönster, yrkestiteln på den som arbetar med 

mönsterdesign. 

 

Mönsterskydd – Ett skydd som du kan ansöka om för att få ensamrätt på ditt mönster.  

 

Rapport – En grafisk upprepning som kan fortsätta i det oändliga. 

 

Serie/Serieproduktion – En samling produkter som hör samman tack vare sitt 

utseende, antingen till stilen eller det grafiska utseende. 
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Bilaga	  1	  –	  Enkätundersökning	  
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