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Sammanfattning 
 
Vi har tillsammans formgivit ett mönster till barn i åldrarna sju till tio år, med textilier som 
slutprodukt. För att uppnå ett gott resultat krävs det noggrann planering av de olika 
arbetsprocesserna. Vi har använt oss av totalt sju processer, planering, avsmalning, färger, 
typsnitt, skisser, mönster och rapportering samt trycktekniker. I formgivningen har vi arbetat 
med temat svenska skogsdjur och växter, med inriktning mot de norrländska arterna. Färgerna 
vi har arbetat med har vi valt ur PANTONE solid uncoated, totalt har vi arbetat med tretton 
färger. Efter noggrant arbete med mönstersammansättningen och mönstrets rapportering 
skickade vi iväg det färdiga mönstret för digitaltryckning. Slutprodukten blev tio meter tyg 
som vi sedan tillverkat sängkläder av.  
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Syfte, mål och problemformulering 
 
Syftet med vårt arbete är att skapa ett könsneutralt mönster för barn. Vårt mål är att applicera 
mönstret på olika produkter främst textiler. Arbetet från skiss till färdig produkt innehåller 
flera olika processer så som färgval, planering, val av tryckteknik med mera, vilket vi tyckte 
lät både intressant och relevant för vårt fortsatta arbete. Detta resulterade i frågeställningen; 
Vilka processer styr arbetet med mönsterformgivning inom textilindustri? 
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Textiltryckets historia 
 
Att måla och mönstra tyg för hand är det äldsta sättet att färgsätta tyg och förekom redan 
2500-2000 f.Kr. Det äldsta tryckblocket som hittats är daterat till 300 e.Kr. och påträffades i 
Egypten. Blocktryckningen användes även i Indien och Kina. Genom blocktrycksmetoden 
kunde man lätt, snabbt och exakt upprepa ett mönster. Det var framför allt i klostren som 
tekniken utvecklades och då handlade det mest om att kopiera vävda och broderade mönster, 
tygerna prydde sedan högreståndshem och kyrkor. I Europa har textiltryck utövats sedan 
medeltiden. Metoden var nära besläktad med boktrycket och träsnittskonsten – boktryckets 
ursprung. Blocktrycksmetoden användes på linne och siden under 1200-talet. De indiska 
mångfärgade tryckta bomullstygerna blev efterfrågade i Europa under 1600-talet och eftersom 
marknaden var stor startades mot slutet av 1600-talet de första textilfabrikerna i Europa.  
 
Textiltrycket kom inte till Sverige förrän en bra bit in på 1700-talet vilket var mycket sent 
jämfört med andra Europiska länder. Den första fabriken grundades år 1729 i Sickla utanför 
Stockholm. Där handtryckte man tyger med persiskt influerade mönster. År 1783 ersattes 
handtryckningen av maskinell tryckning. I början av 1800-talet fanns många tryckerier och 
färgerier i Sveriges större städer. Svenska material som ylle och linne var det vanligaste 
materialen att trycka på.  Många lämnade in sina hemvävda tyger för tryckning och färgning. 
Det skulle ännu dröja länge tills textilindustrin i Sverige vågade satsa på svenska konstnärers 
moderna mönster. 
 
Under 1920-talet började det ske en förnyelse. Konstnären Carl Malmsten fick sina mönster 
tryckta av Norrby AB i Borås. Det var dock fortfarande i liten skala då den största förnyelsen 
främst skedde genom små experimentella ateljéer.  
 
1930-talet innebar en blomstring för den svenska textilindustrin och de mest betydelsefulla 
personerna för utvecklingen var Elsa Gullberg. Hon handtryckte med screentryck i sitt lilla 
tryckeri. Screentryck var en helt ny tryckmetod, den vanliga trycktekniken för den tiden var 
annars rouleautryck (ett maskintryck där mönstret graverades in i kopparvalsar). Elsa 
Gullberg hade ett väldigt bra sinne för färger och former och var noga med att anpassa 
mönstret efter tygunderlaget. Mönstren gjordes ofta i flera färgställningar och bestod ofta av 
enkla figurer som upprepades. Hon hade fria händer och ingen som lade sig i vid val av tyg 
eller färger, något som var ovanligt på den tiden. Men det berodde förmodligen på hennes 
skicklighet. Elsa Gullberg kan ses som en av den tidens pionjärer. Det var då fortfarande 
ovanligt att mönster ritades i Sverige. Frankrike och Tyskland var de som var ledande inom 
textilindustrin och man förlitade sig på dem. Att vara mönsterriterska hade låg status och de 
hade inte speciellt mycket inflytande över varken färger eller mönster. Tryckeriernas färger 
var inte alltid kompletta och färgerna blev inte alltid rätt vilket gav en helt annan känsla än 
vad konstnärerna tänkt sig. 
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I början av 40-talet började man i Sverige rita egna mönster. En bidragande orsak till detta var 
kriget och därför var det viktigt att Sverige visade framfötterna och profilerade sig utåt. 
Sverige hade många skickliga mönsterritare. En av de största var Josef Frank. Hans mönster 
var färgglada och blommiga och skilde sig markant från 30-talets avskalade stil ”funkisen” 
som han ansåg var opersonlig. Josef Franks färgglada mönster symboliserar den oroliga tid 
som människorna under krigsåren levde i (se bilaga 1). Kanske behövdes det uppiggande 
mönster för att ge hopp om en framtid. En del säger att mönstren hade en viktig funktion för 
de skyddade folk från att uppmärksamma den dåliga kvaliteten på tygerna som det ibland 
kunde vara under krigsåren. Josef Frank menade (Hedqvist, 2002);  
 

”En enfärgad yta tröttar, ju mer ornamentisk desto lugnare verkan”  
 
Josef Frank, som var jude, flydde från Sverige till Amerika. Under åren där ritade han ett 
flertal mönster som han sedan, efter krigets slut, tog med sig hem tillbaka till Sverige.  
 
En ny tryckteknik, filmtryck utvecklades i Sverige. Det blev möjligt att till inte allt för höga 
priser framställa komplicerade flerfärgstryck. Astrid Sampe som var en väldigt skicklig 
textilkonstnär ställde sig i spetsen för textildesignens utveckling i Sverige då hon 
experimenterade med material, bland annat glasfiber. Hon var även pionjär inom fototrycket, 
där fotografiska bilder överfördes direkt från negativ till tygets yta. 50-talet blev Astrid 
Sampes mest intensiva skaparperiod, då ritade hon bland annat mattor och linneserier för de 
svenska hemmen (se bilaga 2). 
 
Under 50-talet hade världen återhämtat sig från kriget, det ekonomiska uppsvinget gjorde att 
man hade råd att börja investera i nya maskiner. Mönstrena ändrade karaktär, från 40-talets 
naturalistiska blommönster till nonfigurativa mönster detta lockade många, inte minst 
tonåringar. Den finska textilformgivaren Viola Gråsten anställdes 1945 på Nordiska 
Kompaniets Textilkammare. Hennes mönster var abstrakta och användes inom den moderna 
heminredningen.  
 
Stig Lindberg (1916 - 1982) var en mångsysslare som ägnade sig åt keramik-, glas-, textil- 
och industridesign men även målning och illustrationer. Han var omåttligt populär under sin 
tid och är idag en av Sveriges mest kända och eftertraktade formgivare. Stig Lindberg var 
oerhört kreativ, jobbade väldigt mycket men han var även rastlös, egensinnig och 
självständig. Han fick stor uppmärksamhet för sina illustrationer till Lennart Hellsings 
barnböcker om bland andra Krakel Spektakel. Han designade även tyger för Nordiska 
kompaniets textilkammare som blev väldigt uppskattade (se bilaga 3). Kaffeservicen Berså 
hör till hans mest kända verk. 
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I början av 60-talet gick det mycket bra för textilindustrin. De svenska mönstren hade blivit 
populära och började även användas allt mera inom konfektionsindustrin. Kerstin Lokrantz 
och Gunilla Pontén, båda från Beckmans skola, gjorde succé med sitt nya tonårsmode i 
fräscha mönster och färger. Tonårsmode var fortfarande nytt som begrepp, tonårskläder i 
svenska mönster än nyare. Även om 60-talet innebar ett genombrott för formgivarna var 
lönerna väldigt låga och många formgivare hade svårt att leva på sina mönster. Astrid Sampe 
drev igenom att formgivare som Textilkammaren köpte mönster av fick royalty-
överenskommelser. Flertalet textilindustrier ville dock inte höra talas om royalty eftersom de 
tyckte det skulle bli för svårt att administrera, och hur skulle det bli med mönster som aldrig 
sattes i produktion? De menade att de då var tvungna att köpa in ett stort antal mönster så att 
kunderna skulle ha någonting att bläddra i och välja mellan. Om inte de svenska formgivarna 
fogade sig skulle mönster kanske börja köpas in utomlands igen. Textilindustrin förväntade 
sig att formgivarna skulle åka runt som gårdfarihandlare. Att beställa mönster ansågs allt för 
osäkert ännu då de inte visste vad de kunde vänta sig. 
 
Många industrier förnyade sina maskinparker och bytte ut den gamla rouleautekniken till 
avancerade filmtrycksmaskiner (screentryck). Den nya tekniken ledde till många nya 
produkter bland annat utvecklades bäddtextilierna från att enbart vara vita till att bli 
mönstrade. Lakan skulle däremot vara vita och fräscha, dekoren bestod då ofta i broderier. 
Förändringen gick snabbt och först kom randiga lakan och lakan i pastellfärger sedan lakan 
med påsydda randdekorer och slutligen påslakan. Idén till de mönstrade påslakanen kom från 
Amerika. Det mönstrade påslakanet ansågs snart som en självklarhet och innertäcket (som 
oftast var mönstrat) blev istället enfärgat, så som vi ser det än idag. När man använde sig av 
fina mönstrade påslakan var det inte länge nödvändigt att använda sängöverkast vilket var 
praktiskt när man inte hade tid att bädda. Orsaken till att påslakan med tryckta mönster 
lanserades på 60-talet berodde på att de nya tryckmaskinerna kunde trycka bredare mönster. 
Förr hade tryckbredden varit 120-130 cm men med de nya maskinerna kunde man trycka upp 
till 150 centimeters bredd, vilket är den bredd som behövs till påslakan.  
 
Armi Ratias finska företag Marimekko startades år 1951. På Marimekko ville man med enkla 
och färgsprakande mönster skapa en glad och avspänd livsstil. Textilmästaren Maija Isola 
(1927 - 2001) var med från början. Ett av hennes mest kända mönster heter Unikko. Det är ett 
storblommigt mönster som håller än idag (se bilaga 4).  
 
Popkonsten och popmusiken avspeglade sig mycket på mönsternas formspråk. Handtryckta 
tröjor och unisex var helt rätt. Enkla, färgstarka radikala mönster började ritas. Till en början 
hade mönsterritarna svårt att sälja in sina mönster hos försäljare och inköpare som ofta tyckte 
mönsterna var för torftiga, men mot slutet av 60-talet hade de vant sig.  
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70-talet kännetecknas av naiva mönster och färger. Det var vanligt med bara en färg tryckt på 
vit botten. Sverige genomled en textilkris och importen från lågprisländer ökade. Kvaliteten 
på dessa tyger var dock inte alltid den bästa och på grund av detta kunde man därför hålla en 
mycket lägre prisnivå än de svenska textilindustrierna. Det bidrog till att Sverige inte hade råd 
att bygga upp en modern textilindustri, för att man inte fick in nog många beställningar. 
Många fabriker började flytta från Sverige. Intetsägande massdesign köptes in billigt och 
ingen ville anställa egna formgivare. IKEA och Kooperativa Förbundet ändrade dock den 
nedgående spiralen genom att ta fram kollektioner med ny svensk textildesign. 
 
År 1970 bildades 10-gruppen vars mål var att ha full kontroll i alla produktionsleden, från 
mönster och tryckning till distribution och försäljning. De sände även ett politiskt budskap där 
de menade att Sverige led brist på visioner och att vi därför skulle skapa en svensk 
designprofil. De fick gensvar från designbutiker, arkitekter och internationell press. Deras 
tyger med roliga motiv som hundar och moln gjorde dem välkomna hos många barnfamiljer 
och ungdomar men även utomlands uppmärksammades de i stora reportage i 
inredningstidningar. De hade även utställningar i Paris och New York. Idag finns deras butik 
på Götgatan på söder i Stockolm där tre av dem som startade gruppen fortfarande är 
verksamma.  
 
I början av 80-talet var den värsta textilkrisen över. Den textila formgivningen under den 
perioden kom att kännetecknas av mångtydighet. Intresset för 50-talets geometriska 
formgivning var stor och vissa mönster började nyproducerades. Man byggde vidare på 50-
talets former, men tog dem ofta ett steg längre genom att klippa sönder formerna och 
placerade ut dem för att få ett högre tempo i kompositionen. Formspråket var ofta kantigt. 
Marmorering var populärt, det vill säga att mönstret målas med svamp istället för pensel. 
 
IKEA öppnade under 70-talet och i början av 80-talet varuhus i många delar av världen. Deras 
textilsortiment med genomgående svensk formgivning har sålt väldigt bra vilket har gjort att 
intresset för svenska textilvaror ökat. 
 
Dagens formgivare har betydligt mer teknik för att kunna framställa sina mönster både i skiss 
och för tryck. När datorn började användas som verktyg att rita mönster med under 70-talet 
var textilkonstnären Astrid Sampe inte sen att prova den nya tekniken, hon menade att hon 
med datorns hjälp kunde framställa linjer som var omöjligt att rita för hand. Datatekniken var 
dock långt ifrån färdigutvecklad och det skulle dröja ända till slutet av 80-talet innan de första 
programmen som gjorde det lättare att arbeta med digitala mönster utvecklades. 
 
I dagens mönster ser man allt från det klassiska till det moderna. Det finns mönsterformgivare 
som väljer att arbeta helt analogt och det finns dem som bara använder datorn i sitt arbete.  
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Vissa konstnärer vill medvetet provocera och formge mönster med en mening annat än att 
bara vara dekorativa, exempelvis tyger med blindskrift, mönster där proportionerna är 
baserade på förhållandet mellan antalet flyktingar och undernärda i världen och så vidare.  
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Processerna  
 
När vi formgav vårt mönster använde vi oss av totalt sju processer, planering, avsmalning, 
färg, typsnitt, skisser, mönster och rapportering samt trycktekniker. Den kursiverade texten 
beskriver hur vi har arbetat med själva processen i fråga medan den normala texten innehåller 
faktisk fakta om processen i helhet.  
 
 
 
Planering 
 
Planeringsprocessen kom vi igång med tidigt. Vi kom överens om att göra en välplanerad 
tidsplan, en kommunikativ plattform, maila eventuella samarbetspartners, vi gjorde även 
research av mönster riktade till barn. Tidplanen gjordes i form av ett exeldokument med en 
dag för dag planering. Vi använde oss av färgkoder för att lättare kunna se skillnad mellan de 
olika delarna av arbetsprojektet. I den kommunikativa plattformen skrev vi in våra tankar och 
idéer samt målet med arbetet. Detta för att underlätta det kommande arbetet med hjälp av 
tydliga riktlinjer som vi ska kunna gå tillbaka till när vi tappat fokus på arbetets riktning. Vi 
tog även kontakt med Isabelle Norman Sällström som är verksam illustratör och formgivare 
för att få lite tips över saker vi bör tänka på vid vår mönsterformgivning. Ett studiebesök 
gjordes även hos Katarina Lind på Fasad i Sunderbyn. Även hon gav oss användbara råd om 
textilformgivning. 
 
 
 
Avsmalning 
 
Redan vid kursstarten hade vi en idé om att vi ville formge ett unisexmönster för barn. Varför 
vi valde att formge för både pojkar och flickor var både för att ge oss själva en utmaning då 
vi sett att unisexmönster för barn inte är vanligt förekommande ute på marknaden, utan de är 
form och färgmässigt anpassat till könen. Men även för att tidsmässigt hinna med. Vi hade 
däremot inte specificerat en ålder för målgruppen eller kommit överens om ett passande 
tema. Från en början kom vi fram till att vi skulle formge fyra olika mönster med temat 
årstiderna, ett för varje årstid. Mönsterna skulle innehålla årstidsrelaterade figurer och det 
kunde vara allt från organiska former till materiella ting. Färgerna skulle även de vara 
anpassade till de olika årstiderna och det var då vi kom på idén om att ta fram separata 
färgkartor för varje årstid. Vi diskuterade även hur vi skulle använda oss av mönstret och vad 
den färdiga artefakten skulle vara. Vi var tidigt inne på att mönstren skulle tryckas på tyg och 
vi hade en massa idéer, allt ifrån gardiner, kuddar och förkläden till brickor, paraplyer och  
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muggar. Slutligen bestämde vi oss för att formge sängkläder, främst påslakan och eventuellt 
örngott. Efter att vi bestämt tema började vi skissa, på skilda håll, på figurer till de olika 
årstiderna. Förslagen skickade vi sedan via msn och mail till varandra så att vi skulle kunna 
ta del av varandras skisser samt att kunna anpassa dem till en liknande stil. Under de 
veckorna hade vi även mailkontakt med ett antal textiltryckerier, bland annat 
Frösöhandtryckeri som gav oss en offert på 40 000 och det var då vi började inse att 
kostnaderna till fyra mönster skulle bli skyhöga. Det var först vid nästa fysiska träff som vi 
insåg hur stort arbetet egentligen var och hur tidskrävande det skulle komma att bli och 
därför bestämde vi oss för att smalna av projektet. Den första begränsningen vi gjorde var att 
skära ned på antalet mönster, från fyra till ett. Vi valde därför att tänka om vad gäller temat 
årstiderna, istället bestämde vi oss för temat djur och växter som senare blev specificerat till 
”Svenska skogsdjur och växter” med inriktning mot de norrländska arterna. I och med detta 
bestämde vi även målgruppen till barn (både pojkar och flickor) i åldrarna sju till tio år. 
Därefter anpassade vi vårt formspråk genom att formge figurer med ett piggt och glatt 
ansiktsuttryck. Vi använde oss även av mer detaljer i form av linjer och oregelbundna fält för 
att ge figurerna ett levande uttryck. Hade vi däremot haft en yngre målgrupp hade vi behövt 
anpassa oss på ett annat sätt genom att använda mindre detaljerade byggstenar till figurerna 
exempelvis cirklar och andra enklare former. Vi letade även efter andra alternativ till 
trycktekniken och kom i kontakt med Tobex i Borås som inriktade sig på att trycka textilier 
digitalt som prismässigt passade oss bättre. Från Tobex fick vi en offert som var mer 
överkomlig och bestämde oss därför att ta erbjudandet. Det var i och med detta vårt 
skissande kom igång på allvar och vi började fördjupa oss i de olika arbetsprocesserna.  
 
 
 
Färger 
 
Färger har alltid betytt mycket för oss människor och varje dag möts vi av tusentals färger och 
färgkombinationer. Hur vi uppfattar en färg är olika från person till person beroende på 
intresse, kulturell bakgrund, erfarenheter med mera. Detta gör det svårt för oss att beskriva de 
olika färgnyanserna och därför liknar vi oftast färgerna med föremål exempelvis tomatröd, 
grisrosa och mossgrön. Det som vi människor upplever som färg är egentligen ljus med olika 
våglängder, men det är endast våglängderna mellan 400 och 750 nanometer (nm) som vi kan 
uppfatta. Detta kallas för synligt ljus och är en väldigt liten del av det totala färgspektrumet. 
De våglängder som ligger under 400 nm kallas för ultraviolettljus och de som ligger över 750 
nm kallas för infraröttljus. Utav de hundratusentals färgnyanser som ögat kan uppfatta är det 
sex färger med självständig färgkaraktär vi lätt kan plocka ut, rött, gult, grönt, blått samt svart 
och vitt. Rött, gult, grönt och blått betecknas som kulörta färger och den svarta och vita färgen 
för okulörta. Dessa sex färger kallas tillsammans för elementärfärger och kan tillsammans, 
genom blandning, framställa alla övriga färger.  
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I textila mönster har färgen stor betydelse för det slutliga resultatet. Beroende på hur och var 
färgerna placeras skapar de en stämning och ger tyget en karaktär och ett visst uttryck. De 
vanligaste tryckfärgerna för tygtryck idag är plastisol och reaktivfärg som båda är en typ av 
vattenbaserade pigmentfärger som är lätta att använda, torkar relativt snabbt (genom att 
vattnet avdunstar) samt att de håller kulören vid blandning. Använder man plastsolfärg 
behöver färgen torkas och fixeras med hjälp av uppvärmning exempelvis i ett torkskåp. Den 
reaktivafärgen måste däremot genomgå en kemiskprocess, där färgen reagerar med tygets 
fibrer, för att torka och fixeras. Detta gör att färgen går ner i fibrerna vilket den inte gör med 
de andra färgtyperna utan där lägger sig färgen istället ovanpå tyget.  
 
När man trycker tyger kan man antingen trycka var färg för sig eller så kan man använda sig 
av övertryck, där två eller fler färger överlappar varandra och på så vis skapar en ”gratis” 
extrafärg utöver de redan befintliga. Trycker man exempelvis gult över rött skapar men en 
orange färg och trycker man rött över blått får man en violett färg. Denna tryckteknik kan 
endast användas om färgerna är transparanta. 
 
 
 
Kulörsystem 
 
För att vara säker på att få exakt samma kulörer vid olika tillfällen finns det ett antal olika 
färgsystem. Vissa av dessa färgsystem används oftare än andra. De är uppbyggda på olika sätt 
och har olika stora kulörrymder. Några av de vanligaste kulörsystemen är CMYK, 
PANTONE och NCS 
 
Subtraktiv kulörblandning (CMYK) används vid tryck. Bokstäverna CMY betecknar färgerna 
cyan, magenta och yellow och K står för Key color som i de flesta fall är svart. Kulörer från 
det infallande ljuset subtraheras och en otryckt yta reflekterar sin egen kulör, exempelvis vitt 
om det är papprets färg. Full mängd av cyan, magenta och yellow (gul) skall i teorin bli svart 
men i praktiken blir det mörkt brungrått, det är därför man vid tryck lagt till en svart Key 
color. De tre kulörerna cyan, magenta och yellow kallas primärkulörer, blandar man dem två 
och två får man sekundärkulörer: rött, grönt och blåviolett. Blandar man i sin tur dessa får 
man tertiärkulörer som byggts upp av alla tre primärkulörer. Genom att blanda 
primärkulörerna kan man återskapa de flesta synliga kulörerna. I tryck blandas kulörer genom 
att man blandar primärfärgade rasterpunkter av olika storlek. CMYK har en mindre färgrymd 
än vad RGB har.  
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PMS (Pantone Matching System) bygger på blandningar av 14 standardfärger som valts ut 
efter deras användbarhet. Kulörerna är indelade efter ett siffersystem som inte säger något om 
vilken kulör man talar om. För att välja rätt PMS-färg använder man sig av tryckta PMS-
guider. Pantone används främst för dekorfärger i tryck och en ljusblå ton är helt igenom 
ljusblå, man behöver inte lura ögat som med CMYK-systemets rasterpunkter. Därför lämpar 
sig pantone väldigt bra till logotyper och liknande. Pantone säkerhetsställer dessutom att 
färgerna alltid ser likadana ut. PMS-systemet har en mycket större färgrymd än CMYK och 
det finns guider som omvandlar Pantone till CMYK. Det går dock inte att få en exakt 
pantonefärg i fyrfärgstryck utan det blir ofta en liknande kulör.  
 
NCS (Natural Color System) är ett svenskt kulörsystem som bygger på hur människan ser 
färger och bygger på sex grundfärger. De sex färgerna är gul, röd, blå, grön samt svart och vit. 
Dessa färger är ”rena färger” exempelvis är röd enbart röd utan någon dragning åt gult eller 
blått. Systemet bygger på en indelning i svarthet (ljushet), nyans (kulör) och kulörthet 
(mättnad). Färgsystemet används mest inom textil och måleribranscherna. Det finns även 
speciella konverteringsguider som översätter NCS (Natural Color System) till CMYK. 
 
 
Redan när vi bestämde oss för temat årstiderna hade vi tankar på att ta fram färgkartor som 
var anpassade efter de fyra årstiderna. Vi använde inga pantonekartor när vi valde dessa 
färger utan vi valde dem direkt från skärmen. Resultatet blev fyra färger för varje årstid samt 
svart vitt och grått som komplementfärger. När vi sedan bestämde oss för att ändra temat 
från årstiderna till svenska skogsdjur och växter fick vi även tänka om vad gäller färgvalet. 
Tryckeriet Tobex, där vi bestämt oss för att trycka, ville ha alla färgerna i pantone och därför 
lånade vi pantone färgkartor av vår handledare Maria Juhlin. Det stora utbudet av 
färgkartor och färgnyanser gjorde det svårt att välja men tillslut bestämde vi oss för att välja 
färger från pantone solid uncoated, två nyanser av varje färg (röd, orange, gul, grön, blå, 
lila, rosa, brun och grå) samt en svart. Den vita färgen förbryllade oss eftersom vi ville ha en 
riktigt vit färg, men det visade sig att det inte gick att välja ur pantoneskalan, eftersom alla de 
vita pantonenyanserna hade en bruten färgton. Vi valde istället att använda oss av det vita 
tyget (som vi skulle trycka mönstret på) som en vit färg. Istället för att markera och klippa ut 
de vita ytorna ur figurerna valde vi att använd vita färgfält där det skulle vara vitt (båda 
metoderna ger samma resultat men vi kände att den senare var enklare och mer 
tidsbesparande). Den vita färgen fick vi fram genom att använda en noll procentig blandning 
av CMYK färgerna. Givet att vitt inte går att trycka med CMYK, skapades en ”mask” som 
gjorde det möjligt att nyttja tygets vita grundfärg. Sedan sammanställde vi färgerna i en 
färgkarta där vi även skrev ut färgkoderna. Hade vi valt att trycka med en handtrycksteknik 
skulle vi ha fått betala ett pris av 56 kr/m per färg samt kostnader för ram och 
schablontillverkning (ca 5000 kr/färg). Om vi hade valt denna teknik hade vi fått minska 
antalet färger betydligt, vilket skulle innebära att mönstret inte skulle få den karaktär och  
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utryck som vi önskat. Därför valde vi en digital tryckteknik som gav oss möjlighet att använda 
obegränsat antal färger. Vi är även medvetna om att skulle mönstret gå i produktion skulle vi 
vara tvungna att reducera antalet färger för att minska tryckkostnaderna. Efter vi färdigställt 
mönstret gjorde vi en slutgiltig färgkarta där vi plockade bort de färger vi inte använt oss av. 
Totalt blev det tretton färger (se bilaga 5). 
 
 
 
Typsnitt 
 
För att kunna komplettera våra figurer med textade djurläten och växtnamn började vi leta 
efter passande typsnitt. Tillslut hittade vi typsnittet ”Complete in him” som vi fastnade för. 
Senare när vi provade att lägga in typsnittet bredvid figurerna kände vi att mönstret blev 
plottrigt, därför valde vi att inte använda typsnittet i mönstret. 
 
 
 
Skisser 
 
För att kunna få så många idéer till skisser som möjligt bestämde vi oss för att först skissa på 
varsitt håll för att sedan träffas och anpassa skisserna till att bli mer enhetliga. Först skissade 
vi helt för hand på papper för att sedan övergå till att skissa enbart på datorn. Fotografier 
användes till viss del för att lättare få de rätta karaktärsdragen. Vi diskuterade även hur vi 
skulle använda oss av linjer i form av outlines, men kom senare fram till att vi enbart skulle 
använda detaljlinjer på vissa ställen, exempelvis för att markera mellanrum på tassarna. 
Tyvärr var det många skisser som fick kasseras när vi ändrade tema från de fyra årstiderna 
till ”Svenska skogsdjur och växter”. Vi skickade ofta skisser mellan varandra via nätet för att 
få kommentarer och tips på justeringar. När vi sedan satt oss ned tillsammans för att anpassa 
skisserna var det främst ögon och detaljlinjer som vi fokuserade på eftersom de utgjorde de 
största skillnaderna figurerna emellan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Luleå Tekniska Universitet                                         Marie Lundgren 
Institutionen för Musik och Medier                                    Ida Westerberg 
Mediedesign C                  2009-04-23 

 

15 
 

 
 
 
Mönster och rapportering 
 
Det vanligast förekommande mönstret är någon form av randigt eftersom det finns naturligt 
både hos växter och djur men även stenar och människokroppen har randiga partier 
exempelvis fingertopparna. Olika linjebredder och olika avstånd mellan linjerna göra att det 
skapas oändliga variationsmöjligheter men även färger, ytor, grupperingar, symmetri och 
asymmetri skapar konstraster och uttryck i det slutliga mönstret. Alla dessa uttryck skapar en 
stämning och påverkar oss människor på olika sätt. Inom formgivning är ränder väldigt svårt 
att få till på ett felfritt sätt. Det är särskilt viktigt att anpassa ränderna till den slutliga 
produkten eftersom ränder ofta skapar en illusion av att ytan har en in- eller utbuktning eller 
ger illusionen av att ytan är bredare eller smalare än vad den egentligen är. I Sverige slog 
”ränderna” igenom i och med att man under större utsträckning, började väva trasmattor under 
den senare hälften av 1800-talet. Man sydde även ihop sina randiga textila alster med en viss 
förskjutning som gjorde att man fick ett rutigt helhetsintryck. I naturen finns det inga rutor 
med räta vinklar, de har istället mjuka och böljande linjer. Utan det är människan som har 
”uppfunnit” den kantiga och rätvinkliga rutan genom att tillverka produkter så som rutigt 
papper, schackbräden och smårutiga tyger. Våra bostäder är även de dekorerade med rutor i 
form av fönster, spröjs (som ger fönstret en rutig effekt) med mera. Sättet att använda 
geometriska figurer för att skapa mönster är densamma över hela världen och har används för 
att pryda kroppen, kläder, ägodelar med mera. Vissa mönster och figurer har speciella 
betydelser som till exempel cirkeln som kan betyda solen eller världen. De första egyptierna 
skapade en konstart som kallas för koptisk och på textilier från den tiden, 300 – 600 e Kr, har 
man hittat både band, bårder, ränder, rutor och geometriska symboler. Dessa tyger anses vara 
de äldsta och mest värdefulla textila fynden i historien.  
 
Det som skiljer ett motiv ifrån ett mönster är upprepning. Ett motiv blir ett mönster först när 
det återkommer regelbundet. Den delen av motivet som upprepas kallas för rapport och denna 
kan sedan rapporteras både höjd- och sidledes. Storleken på rapporten är först och främst 
beroende av bredden på den yta som ska mönstras. Som en oskriven regel bör rapporten 
antingen vara hela ytans bredd eller en tredjedel. Höjden på rapporten kan även den variera 
men vid rotationstryck, där man använder sig av valsar, är det valsens omkrets som 
bestämmer rapportens höjd. De vanligaste valsarna har en omkrets på 64 eller 91 centimeter. 
Men kan naturligtvis använda sig av rapporter i andra storlekar men då påverkas det totala 
tryckpriset. En rapport kan ha vilken form som helst men den absolut enklaste formen man 
kan använda sig av är kvadratisk. När man rapporterar gäller det att skapa ett bra flöde och 
prova olika rapporteringsmöjligheter för att det inte omedvetet ska skapas ”luckor” eller 
”floder” av tomma partier mellan rapporterna (se bilaga 6).  Vissa mönster kan endast ses från 
ett håll, försöker man vända på det känns de upp och nervända. Dessa mönster kallas för 
enriktade eller hängande mönster. Oftast innehåller dessa mönster figurativa eller naturtrogna  
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motiv som har ett vertikalt användningsområde exempelvis kläder, gardiner och tapeter. 
Sedan finns det mönster som inte har någon riktning alls, så kallade oriktade mönster, vilket 
innebär att man kan avläsa mönstret exakt likadant från alla håll. Det finns även en tredje 
riktning som kallas för mångriktade eller liggande mönster vilket innebär att mönstret har fler 
än två iakttagelseriktningar. Där mönsterfigurerna kan ligga huller om buller eller vinklade i 
flera olika vinklar.  
 
 
När alla skisserna var klara träffades vi på skolan för att sammanställa dem till ett mönster. 
Vi började med att bestämma en rapportstorlek på 64 x 50 cm, stående format. Figurerna 
lades varannan växt vartannat djur. Till en början var figurerna ganska stora i formatet och 
vi lade dem i fem rader med tre figurer i varje rad. När vi sedan provade att lägga ihop 
rapporterna upptäckte vi att det uppstod figurkrockar, det vill säga djur mot djur och växt 
mot växt. För att undvika krockarna räknade vi ut att vi var tvungna att använda oss av ett 
jämnt antal figurer och rader. Därför utökade vi raderna från fem till sex och figurerna från 
tre till fyra per rad.  För att kunna göra denna utökning var vi tvungna att skala ner 
figurerna, vi upptäckte då att vi behövde fler figurer för att fylla upp de nyuppkomna ytorna. 
Efter att vi hade tagit fram alla figurer vi behövde sammanställde vi mönstret men vi 
upplevde att det kändes stelt och stramt. Detta tror vi berodde på att figurerna var väldigt 
uppradade. De vita ytorna mellan figurerna skapade även synliga floder/hålrum vid 
rapportering vilket behövde justeras. För att kunna åtgärda detta och få ett mera livligt 
mönster prövade vi att lägga figurerna lite mera huller om buller utan tydliga rader. Vid flera 
tillfällen fick vi placera om figurerna för att få en bättre balans mellan färger och former. Vi 
arbetade mycket med rapporteringen genom att efter varje justering göra en 
”rapporteringstest” där vi i Illustrator lade ut rapporterna både i höjd och sidled. Detta 
gjorde att vi lättare kunde se färgkrockar och mönstret i helhet. När vi tillslut började känna 
oss klara skrev vi ut fyra stycken rapporter i 100 % och tejpade ihop dem till ett stort ark. 
Efter några mindre justeringar var mönstret klart och vi skickade iväg det för provtryck samt 
skickade en kopia av rapporten till designansvarige på Åhléns för kommentarer. När vi sedan 
fick tillbaka tyget med provtrycket upptäckte vi några färger som skulle ändras samt att 
färgen vid vissa linjer flöt ut och därför gjorde vi linjerna tjockare på dessa ställen. Vi fick 
även svar från Åhléns med en kommentar om att rotera vissa av figurerna för att tyget inte 
ska få enbart en mönsterriktning. Efter att vi läst detta provade vi att rotera vissa figurer, 
både växter och djur. Detta blev till fördel för mönstret och vi provade återigen att 
rapportera mönstret. Vi prövade även att rotera mönstret 180° för att se till att ingen sida 
dominerade. När mönstret kändes balanserat skickade vi iväg det till den slutgiltiga 
tryckningen (se bilaga 7). Vi har även namngett vårt mönster till FAUNA.  
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Trycktekniker 
 
Screentryck räknas som plantryck och är en tryckteknik som utvecklades under 20-talet. 
Tekniken gav möjlighet att göra provtryck och mindre upplagor vilket var alldeles för dyrt 
och tidskrävande för andra tygtryckstekniker. Screentrycket blev en sensation både i 
konstnärligt och i tekniskt avseende och är idag en lättillgänglig tryckmetod. Med hjälp av 
screentryck kan man överföra bilder, mönster teckningar och texter till tryck. Trycken kan 
vara mycket mer komplicerade än vid exempelvis vanliga schablontryck, potatistryck och 
liknande. De material som behövs är en screenram, emulsion, ett ståltråg, UV-rör, 
exponeringsbord, glasskiva, overheadplast, stripper (medel för borttagning av emulsion) och 
avfettningsmedel.  
 
Förberedelsen inför tryckningen går till på följande sätt: En ram spänns med fintrådig väv och 
ett lack (emulsion) målas över hela ramen och ställs i ett mörkt rum i ett dygn för att torka. 
Det som skall tryckas kopieras på overheadblad. För att få en så skarp kontur som möjligt 
tejpas två overheadblad med samma mönster ihop. Där overheadplasten är genomskinlig sker 
en framkallning när den belyses under UV-rören. Ramen med overheadplasten på belyses 
vanligtvis i tio minuter, men mönster med mycket tunna linjer kan belysas någon minut längre 
för bästa effekt. Efter belysningen spolas ramen med vatten och schablonen/bilden öppnar sig, 
(Emulsionen försvinner inte där det genomskinliga på overheaden varit). Sedan får ramen 
torka innan den är färdig att tryckas med. Tyget som man ska trycka på spänns slätt över ett 
bord och ramen med schablonen läggs på. Tryckfärgen hälls innanför ramen och färgen 
fördelas över hela tyget med hjälp av en rakel som man för över tyget med ett jämt tryck. När 
man vill byta mönster i ramen gnuggar man först bort det befintliga mönstret med hjälp av 
stripper, för att slutligen avfetta den och spola den ren, sedan är det bara att lägga på ny 
emulsion och skapa nya mönster.  
 
Industriellt trycker man numera tyger antingen genom plantryck eller rotationstryck. Vid 
plantryckning använder man sig av samma teknik som när man screentrycker. Antingen görs 
allt för hand, där man flyttar ramarna och lägger på färgerna manuellt eller så görs det med 
hjälp av maskiner.  
 
Vid rotationstryck graveras mönstret på en metallfilm som löper längst en cylinder med en 
fastmonterad rakel som hela tiden är i kontakt med tyget. Det är cylinderns omkrets som 
bestämmer rapporten, det vill säga, är cylindern 64 centimeter i omkrets är även rapporten 64 
centimeter. De vanligaste cylinderomkretsarna/rapportstorleken är 64 och 91 centimeter. Vid 
rotationstryck löper tyget hela tiden mellan valsarna och därför skapas det inga rapportskarvar 
som det kan göra vid plantryckning. Det gäller att välja rätt tryckteknik för sina produkter. En 
plantryckning kan vara användbart om man har en mindre produktion men man måste dock 
tänka på att man måste betala både tillverkningen av ramar och schablonkostnaderna. Ju fler  
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färger man har desto fler ramar och schabloner måste man ha, med andra ord en ram och en 
schablon per färg. Har man en större produktion lönar det sig att rotationstrycka eftersom det 
är billigare än både automatiserad och manuellplantryckning. Tyvärr är det oftast ett 
minimum på 100 meter vid en sådan tryckning. Det absolut dyraste alternativet är 
digitaltryckning. Har man dock en väldigt liten kvantitet, på några meter, kan det löna sig att 
använda den trycktekniken för att komma undan ram och schablonkostnader samt ett minst 
antal meter krav.  
 
 
 
Öko-Tex  
 
För att öka säkerheten och minska skadliga ämnen i textilier inrättades Öko-Tex® Standard 
100, vilket är en standard för skadliga ämnen och kemikalier i textilier. Standarden sattes år 
1992 under en mässa på Interstoff och redan ett år efter introduktionen använde 214 stycken 
företag produktetiketten i länder som Tyskland, Österrike och Schweiz. Sedan dess har antalet 
företag och länder ökat till över 8000 företag i 80 länder (se bilaga 8). Vid en provning av 
textilier skickas ett prov till ett oberoende provningsinstitut. Där kontrolleras provet för 
förbjudna substanser exempelvis cancerframkallande färgämnen, formaldehyd (illaluktande 
gas som används vid framställning av plast), mjukgörare, tungmetaller, pentaklorfenol 
(impregneringsmedel för trä), bekämpningsmedel, ph-värde samt allergiframkallande 
färgämnen och organiska tennföreningar. Ju intensivare hudkontakten för produkten är desto 
strängare är kraven som måste uppfyllas. Totalt finns det fyra olika produktklasser. Klass 1, är 
textilier och textila leksaker för barn upp till tre år. Klass 2 är textilier där en stor del av ytan 
kommer i kontakt med huden exempelvis sängkläder, underkläder, skjortor m.m. Den tredje 
klassen innefattar textilier där ytan endast till en ringa del har direkt hudkontakt som till 
exempel i jackor och kappor. Den sista produktklassen omfattar inredningsmaterial som 
dukar, draperier, gardiner med mera.  
 
 
För att trycka vårt mönster kontaktade vi företaget Tobex som är ett av Sveriges ledande 
digitala textiltryckerier. När man digitaltrycker behöver man inte tillverka några schabloner 
utan man trycker den färdiga datafilen direkt från datorn till en storformatskrivare. Skrivare 
fungerar i princip som en vanlig bläckstråleskrivare där man skriver ut färgerna i rader med 
undantaget att vid textildigitaltryck trycker man med 16 passeringar, det vill säga att man 
trycker samma färgrad sexton gånger för att få full färgstyrka. Färgerna som används är 
pigmentfärger och dispersionsfärger. Pigmentfärgerna kan användas på alla textiler medan 
dispersionsfärgerna endast används vid tryck på polyesterväv. När trycket är gjort måste 
färgen fixeras för att äktheten ska hålla bra och det görs, via direktkontakt, i 180 - 210°c, 
efter fixering är textilerna stryk- och tvättäkta. Alla färgerna som Tobex använder är  
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vattenbaserade för att minska miljöpåverkan samt att de är godkända enligt Öko-Tek 100, 
med produktklass 1, vilket gör att de är godkända för tillverkning av babykläder. 
 
 
 
Intervjuer  
 
För att vi skulle få en klarare bild om hur verksamma formgivare tänker i frågor gällande 
formgivning för målgrupp, färger med mera har vi gjort intervjuer med tre formgivare, som 
alla är verksamma inom olika områden. Isabelle Norman Sällström är bosatt i Piteå och driver 
företaget Isa form. Hon riktar sig till barn i åldrarna 0 – 12 år. Katarina Lind, verksam i 
Sunderbyn där hon driver sitt företag Fasad AB. Hon arbetar med att formge textilier till 
offentliga miljöer och till sista Lisa Bengtsson som nyligen examinerade från Berghs och som 
formger för design- och inredningsintresserade människor i åldrarna mellan 20 och 45 år.  
 
Intervjuerna är upplagda genom att fråga är fetmarkerad och sedan följer svaren från de tre 
formgivarna. Svaren är inte redigerade utan är direkta citat.  
 
 
– Hur tänker du när du formger ett textilt mönster? 
 
Isabell Norman Sällström 
Jag tänker nog inte så mycket utan börjar rita på känsla. Ofta börjar jag med en form som 
utgångspunkt och jobbar vidare från den. Jag gör också bara en del av ett mönster först och 
lämnar rapporteringen till det sista jag gör eftersom det kan sätta lite stopp i 
inspirationskanalen. Då hinner man också bolla idéer med uppdragsgivaren innan man lagt 
ner allt för mycket tid på ett mönster. 
 
Katarina Lind 
Denna fråga är svår att svara på - ibland kan jag se någon annan produkt som är snygg, det 
kan t.ex. vara en möbel. Då kan den ge inspiration till att skissa på ett tyg med samma uttryck 
eller språk. Fast jag har nog inget bra svar på denna fråga. Möjligen tänker jag att jag vill ha 
någon slags "kraft" i mönstret - att det ska bli en självständig produkt som inte går och 
gömmer sig. Fast det kan nog vara lite olika... 
 
Lisa Bengtsson 
Jag tänker mycket på hur jag vill att känslan i det ska vara, få jag inte rätt känsla från början 
så måste jag börja om. Jag använder mig även av storytelling vilken innebär att jag ofta ha en 
liten historia som följer med mönstret. 
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– Hur tänker du färgmässigt, använder du dig av pantone eller annat? 
 
Isabell Norman Sällström 
När jag skissar så jobbar jag i fyrfärg eftersom jag tycker det är enklast att blanda till färger 
där, dessutom tycker jag inte pantonefärgerna alltid stämmer med skärmens visning. Sedan 
när man spikat en ungefärlig färgsättning så plockar jag ut pantonefärgerna i efterhand. 
 
Katarina Lind 
Färgmässigt försöker jag tänka på vilka övriga produkter som kommer att finnas i samma rum 
som mitt tyg. I regel handlar det om en viss anpassning till möbeltyger för offentligmiljö men 
även underreden på bord och dylikt. Det kan vara så att olika metaller och kulörer styr 
anpassningen. Vi har under mitt yrkesliv (för att ge ett exempel)- gått från vita 
skrivbordsunderreden, till svarta, till silver till krom... Mina gardiner hamnar i regel på kontor 
och liknande så det är tacksamt om det passar till helheten. Jag klipper i regel ut färgerna ur 
tygprover som jag skickar till färgmästaren på min fabrik. Utifrån detta blandar han till ett 
recept. Det brukar bli mer likt än om jag hänvisar till Pantone eller NCS-systemet. 
 
Lisa Bengtsson 
Jag tänkte även här på känslan mer än tekniken, hur jag vill att de ska upplevas kännas vad 
som känns rätt i magen, sen får de tekniska komma vid tryckning. 
 
 
– Hur många färger använder du vanligtvis? 
 
Isabell Norman Sällström 
Där brukar jag anpassa mig efter kundens önskemål. Oftast skissar jag förutsättningslöst och 
så får man "banta" bort någon färg om det behövs på slutändan. 
 
Katarina Lind 
Mönster med 4 kulörer brukar bli tillräckligt intressanta och säljer bättre än t.ex. enfärgstryck. 
 
Lisa Bengtsson 
I mitt senaste jag håller på med är det 7 färger, annars har jag arbetat mycket med enfärgat 
men det var kul och en utmaning att använda ett multitryck denna gång. 
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– Hur kan en rapport se ut för dig, arbetar du med kantig eller oregelbunden och varför 
gör du det? 
 
Isabell Norman Sällström 
Med kantig, menar ni då att man jobbar med uppspaltat? Där tycker jag det är det så olika. 
Vissa mönster passar sig verkligen för att vara mer förenklade, repeterade och nästan i linjer 
medan de behöver hända mer i andra. Det är svårare och en större utmaning att göra 
oregelbundna mönster tycker jag, för då blir det lätt tomrum och "gator" just där rapporten tar 
slut och man får kapa mönsterdelar och se till att de möts och går in i varandra på ett bra sätt. 
 
Katarina Lind 
Ofta innehåller mönstret någon form av symmetri - det är nödvändigt att tyget går att dela på 
mitten för att sys upp som smala panelgardiner. Mina mönster är nog lite maskulina och inte 
så organsiska - kan vara ett sätt att ansluta sig till linjespel i arkitektur. 
 
Lisa Bengtsson 
Det är olika, vissa mönster har enkla rapporter, jag gillar att arbeta med enkla rapporter för att 
mina mönster är så mycket i sig, men däremot får det inte bli "ränder" i mönstret. 
 
 
– Hur anpassar du mönstret efter målgruppen? 
 
Isabell Norman Sällström 
Jag försöker först och främst tänka på användningsområdet. Ska mönstret vara till en möbel, 
en serie barnkläder, en gardin eller kanske ett golv. Jobbar man med t ex ett mönster till 
barnkläder kan man nog ta ut svängarna lite hur man vill, medan man måste vara lite 
återhållsam både i mönster och färgsättning när det handlar om t ex ett golvmönster. Ibland 
kan även materialet ha begränsningar. Som nu jobbar jag på ett mönster till en "långhårig" 
fleecefilt och där behöver mönstret vara ganska stormönstrat. Man behöver också tänka på att 
filten ska vara snygg hopvikt i en förpackning och över en soffkant. Ofta jobbar man ju med 
uppdragsgivare som har ganska klart för dig vad dem vill ha. Dom har en inarbetad "stil" och 
vill att det nya mönstret ska passa bra tillsammans med deras övriga produkter. 
 
Katarina Lind 
Se föregående fråga. Målgruppen är mycket viktig. Det är dels sömnadsateljéer som syr för 
offentligmiljö men framförallt arkitekter. Vi vill ha ganska rena mönster med lång livslängd. 
En gardin i offentligmiljö kan sitta uppe i upp till 20 år! Inte alltför trendiga färger och 
former. 
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Lisa Bengtsson 
Målgruppen är viktig men man kan inte göra design till alla, jag gör till dem som gillar att ha 
skor på väggen. 
 
 
– Vad tycker du är viktigt att tänka på när man anpassar ett mönster efter en 
målgrupp? 
 
Isabell Norman Sällström 
Mönsterarbete är ju lite friare och går nog inte att jämföra med att t ex gör en reklamkampanj 
till en speciell målgrupp. Det är så mycket annat att ta hänsyn till - uppdragsgivaren "stil och 
nisch" och användningsområdet för mönstret. Sen ska man hålla sig uppdaterad på rådande 
trender inom både färgsättning och mönster. Men man ska förstås aldrig gå ifrån sitt eget 
formspråk utan låta det prägla allt man gör - det är viktigt. 
 
Katarina Lind 
Det är viktigt att ringa in sin målgrupp och känna av vad de tycker. Mässor är ett bra sätt att få 
respons. Du ser på en gång om det blir "sug" efter mönstret. 
 
Lisa Bengtsson 
Man får tänka ut vad man själv vill förmedla och till vem och hur vill man att den personen 
ska känna tänka osv. Men man får inte glömma bort sin egen magkänsla. 
 
 
– Vad har du för erfarenheter av olika trycktekniker? 
 
Isabell Norman Sällström 
Som jag jobbat så släpper jag mönstret till kunden när jag gjort ett original. Sedan jobbar 
kunden med tryckeriet (som i de flesta fall är Rydboholms). Men jag ser alltid till att få vara 
med i processen och önskar få en ”sneakpeak” på provtrycket så man hinner tycka till. 
 
Katarina Lind 
Handtryck med ram passar inte mig. Det blir synliga skarvar som är svåra att dölja. Dessutom 
vill jag jobba med större volymer – för att få lönsamhet. Då är rotationstryck en bättre teknik.  
 
Lisa Bengtsson 
Vad de gäller trycka tyger har jag bara arbetat med valstryck (vet ej om det heter så) Men 
tycker att det är intressant att de går att digitaltrycka textil. 
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Feedback 
 
Efter att vi färdigställt mönstret mailade vi designansvarige på Åhléns Anna Stenslund samt 
Isabelle Norman Sällström och Katarina Lind för att få kommentarer och konstruktiv kritik 
kring vårt färgval, figurer och mönstret i helhet. Svaren är helt direkta citat och helt 
oredigerade.   
 
Anna Stensland Åhléns  
Mönstret är fint, men det känns inte riktigt som att alla djur former hänger ihop de har lite 
olika formspråk, vilket jag ser som negativt för mönstret. Eventuellt är mönstret lite stort i 
skala, det krävs nog att man printar en större bit för att kolla det, vilket jag inte hinner. Min 
erfarenhet är att glada färger säljer bättre till barn och är troligtvis anledningen till 
djungeldjur... våra svenska djur är ju lite mer färglösa. När mönstret är rapporterat på detta vis 
i en riktning kommer ena sidan på påslakanet bli "upp och ner". Påslakan sys av en 5 meters 
bit som viks och sys i långsidor och nertill. Vanligast med denna typ av mönster är att man 
rapporterar figurerna oriktade, d.v.s. huller om buller. Mönstret är produktionsmässigt 
hållbart. Vad gäller om det är kommersiellt eller ej så tror jag att det finns en liten marknad 
för det. Dessvärre säljer färgglatt och kända figurer typ Pippi, Puh mm bättre tror jag, vi 
skulle inte köpa in mönstret idag. 
 
 
Isabelle Norman Sällström, Isa Form 
Vad fint ni har gjort! Ett norrländskt skogsmönster, kul! Bra att ni tänkt på att figurerna är 
"flytande" och inte bara riktade åt ett håll, det gör ju mönstret mer lättanvänt. Om det är något 
jag ska tycka till om så är det kanske att man ser upprepningarna ganska väl, hade ni jobbat 
med en större rapport hade man kunnat "möblera om" lite så det inte blir lika synligt. Men jag 
tycker ni har gjort ett jättebra jobb! 
 
 
Katarina Lind, Fasad AB 
Detta är ett mönster för en helt annan målgrupp än vad jag själv jobbar med. Tycker det är ett 
"gulligt" mönster som säkert har en ganska bred publik. Känns som om det vänder sig till 
"allmänheten" och är ett mönster man kan tänka sig att hitta på t.ex. Åhléns. Eftersom det är 
såpass småmönstrat så lämpar det sig väl för konfektionering. Funderar lite över om mönstret 
skulle kännas mer spännande om ni jobbat med olika skalor på figurerna. Kanske skulle 
någon av figurerna kunna ligga som en tunn linjeteckning - kraftigt uppförstorad, som en 
slags botten. Ofta blir ett mönster spännande om skalorna växlar. Jag leker även med tanken 
på vad som hänt om man jobbar med grupperingar av djuren – för att få en slags rytm i  
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mönstret. Vad hade hänt om dem istället gått på rad (DJURPARAD) så att alla av samma sort 
gick efter varann. Hade det gått att utveckla - rader av djur som bildar ett randigt mönster. 
Ev. skalförändringar även här. Att botten är helt vit är på ett sätt fint för det ger renhet men 
det blir lite som om motiven flyger omkring likt bokmärken. Går det att binda dem till tyget 
genom att lägga något diskret som botten - kanske bara ett svagt linjespel. Ja, det var några 
funderingar. Jag tycker absolut att ni ska visa upp tyget för både IKEA och Åhléns, kanske 
finns det även fler som kan vara intresserade av denna typ av mönster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luleå Tekniska Universitet                                         Marie Lundgren 
Institutionen för Musik och Medier                                    Ida Westerberg 
Mediedesign C                  2009-04-23 

 

25 
 

 
 
 
Diskussion 
 
Det första vi gjorde när vi började arbeta med examinationsarbetet var att göra en planering 
med tydliga mål och riktlinjer. Vi tog bland annat fram ett schema där vi skrev in arbetets 
delmål (möten, planering, designprocess, dokumentation och deadline). Den noggranna 
planeringen har varit till stor hjälp och fört arbetet framåt i en positiv riktning. Under 
planeringsperioden tog vi även kontakt med några formgivare för att få tips och råd om alla 
processer som innefattas i textil mönsterformgivning. Det var nu vi började förstå hur viktiga 
alla processerna var och hur de samspelade med varandra. Blir det ett mindre fel i någon av 
leden påverkar det hela den slutliga produkten, exempelvis om färgåtergivningen inte är den 
rätta, felpassning av rapporten eller om mönsterdetaljer försvinner vid tryckning på grund av 
för smala linjer.  
 
I avsmalningen gick vi från fyra till enbart ett mönster, både av ekonomiska men även 
tidsmässiga skäl. Eftersom ingen av oss hade tidigare erfarenheter av att formge mönster 
underlättade avsmalningen det fortsatta arbetet då vi kunde fokusera på enbart ett mönster. 
Nu i efterhand känner vi att detta var ett bra beslut eftersom ett mönster kräver nog så mycket 
tid inte minst med all noggrannhet som krävs för varje process.  
 
Både för att spara tid men även för att främja den enskildes kreativa skapande valde vi att 
skissa var för sig. Då kunde vi på varsitt håll utveckla våra personliga stilar för att sedan 
jämföra och anpassa de skissade figurerna till en mer enhetlig form. Vi hade under 
skissperioden ständig kontakt via msn och mail för att kunna bolla idéer och för att ge tips 
och synpunkter på varandras arbete. Upplägget passade oss väldigt bra eftersom vi är 
kreativa olika tider av dygnet samt att vi hade olika arbetssätt.  
 
När vi började arbetet med att sätta ihop figurerna till ett mönster upptäckte vi att det var 
svårare än vad vi trodde. De vita ”tomma” ytorna påverkade mönstret lika mycket som 
figurerna. Det var väldigt svårt att hitta en balans mellan formerna, färgerna och figurernas 
storlek. Vi fick vända och vrida figurerna flera gånger innan vi kände att vi hade hittat rätt 
balans. Tyvärr hade vi inte tillräckligt mycket kunskap om hur sammanställningen av en 
rapport utformades och därför anpassade vi vårt mönster till en rektangulär rapport. Nu i 
efterhand har vi lärt oss mer om rapportering och insett att rapporter inte behöver vara 
rektangulära utan de kan ha en oregelbunden form. Hade vi vetat detta i förhand hade vi nog 
använt oss av en oregelbunden rapport, vilket hade gett oss ett annat slutresultat med 
osynligare upprepningar. De tydliga upprepningarna är något vi även fått feedback på som 
ett minus för mönstret i helhet och vi har funderat kring rapporteringen och kommit fram till 
att en halvförskjuten rapportering skulle upprepningen mindre tydlig (se bilaga 6, figur 2). 
Trots detta är ni väldigt nöjda med utformningen av det slutliga mönstret (se bilaga 9). Vi har 
även lärt oss en teknik för att ta fram mönsterrapporter som har gett oss mersmak inför  
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fortsatt mönsterformgivning. När det gäller mönsternamnet FAUNA är vi medvetna om att 
fauna är ett annat namn för djurrikets artrikedom. Motsvarande namn för växter är flora. Vi 
valde ändå att bara använda fauna eftersom vi tyckte att ”fauna och flora” tillsammans inte 
lät lika bra.   
 
Samarbetet med tryckeriet har gått väldigt bra. De har kontaktat oss så fort det har varit 
några oklarheter och vi har kontaktat dem när vi har haft frågor, för att undvika 
missförstånd. De har alltid varit vänliga och tillmötesgående under hela processen. Själva 
tryckningen gick väldigt fort från det att vi skickade in rapporten till att vi hämtade det 
färdiga tyget på posten. Sedan delade vi upp tyget i två lika delar för att efteråt, enskilt 
producerat påslakan och örngott.  
 
Vi har även gjort en färgkoll där vi jämförde färgerna i tyget med de PANTONE färger vi tog 
ut och de flesta färgerna stämde väldigt bra. Det var några grå och grålila färger som skiljde 
sig lite från PANTONE-färgerna men det var väldigt små skillnader, knappt märkbart.  
 
Det slutliga resultatet är vi väldigt nöjda med men det är nu när vi arbetat med figurerna och 
mönstret så pass länge som vi börjat kritisera arbetet i detaljnivå. Provtryckningen var en 
betydelsefull och avgörande punkt för både färger och former men även mönstrets 
sammansättning. Vi hittade små detaljer som behövde vidare bearbetning. Från början hade 
flera av figurerna ett helt annat utseende än det slutgiltiga resultatet. Bland annat ändrade vi 
utseendet på räven från att ha en vit yta i pannan till att endast ha en vi yta runt nosen och 
munnen. Vi ändrade även svansen från att vara rundad till att en mer typisk rävsvans med en 
spetsig avslutning. De vita ytorna var från en början ljusgula med ändrades sedan till vitt för 
att hänvisa till rävens naturliga färger. En möjlig vidare arbetning av räven skulle kunna 
vara att arbeta med linjerna runt svansen, genom att ta bort den svarta linjen mellan den vita 
och orangea ytan (se bilaga 10, figur 1). En annan figur som också genomgått en stor 
förändring är ugglan. Till en början var den en helt annan figur, som vi kände att vi borde 
arbeta vidare eftersom den inte passa in med de övriga figurerna. Därför kasserade vi den 
och började om med en helt ny uggla (se bilaga 10, figur 2). I hjortronfiguren fick vi gå in 
och ändra tjockleken i de vita linjerna eftersom de försvann (flöt ihop) vid provtryckningen 
(se bilaga 10, figur 3). Sista figuren som vi gjort markanta ändringar i är vargen. Från en 
början hade den små svarta prickar på nosen som skulle föreställa morrhårsfästen. Dessa tog 
vi bort efter provtryckningen för att de kändes klumpiga och plottriga samt att det inte 
passade ihop med de övriga figurerna eftersom ingen av de andra djuren hade liknande 
detaljer. Vi ändrade även färgerna, från lila till gråa nyanser (se bilaga 10, figur 4). En 
framtida justering för att få vargen mer lik de övriga figurerna kan vara att ändra de svarta 
linjerna i öronen samt ändra de röda ytorna vid munnen till linjer.  
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Feedbacken vi fick från de verksamma formgivarna har varit väldigt givande och haft 
inverkan på det slutgiltiga resultatet men även för framtida arbeten. Vi har lärt oss att man 
inte kan hasta fram ett resultat utan att formgivning är en lång process. Det är mycket som 
ska tänkas igenom, justeras och sammanställas mer än bara en gång innan man med säkerhet 
kan fastställa en färdig produkt. Givetvis kan man omarbeta den ”färdiga” produkten i all 
oändlighet men någon gång måste man avsluta arbetet helst innan man överarbetar 
produkten.  
 
Den digitala trycktekniken är någonting som vi skulle kunna använda oss av i framtiden. Även 
om en produkt kommer att tryckas med en annan tryckteknik kan det vara en bra idé att ta 
fram en provbit genom digitaltryckning. Detta för att hinna justera eventuella mönsterfel 
innan man tillverkar eventuella schabloner och tryckplåtar som oftast är väldigt dyra. Vad 
gäller antalet färger är vi medvetna om att vi, vid en eventuell försäljning av mönstret, måste 
minska ner antalet för att anpassa dem mot en industriell marknad. Detta för att dra ner på 
tryckkostnaderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luleå Tekniska Universitet                                         Marie Lundgren 
Institutionen för Musik och Medier                                    Ida Westerberg 
Mediedesign C                  2009-04-23 

 

28 
 

 
 
 
Litteraturförteckning 
 
Bergström, B (2004), Effektiv visuell kommunikation. Värnamo: Carlssons bokförlag. Tryck, 
Fälth och Hässler. ISBN 91-7203-681-8 
 
Carlsson W, Lisa. Textiltryck. Arbetshäfte. 
 
Hedqvist, H (2002), Svensk form internationell design. Bokförlaget DN. Tryck, Mladinska 
Knjiga Tiskarna Slovenien. ISBN 91-7588-512-3 
 
Häggblom, A (2007), Om konsten att trycka tyg. Stockholm: Alfabeta bokförlag AB. Tryck, 
Danmark. ISBN 978 91 501 0830-9 
 
Jerstorp, K & Köhlmark, E (1986), Forma mönster. Stockholm: Bonnier Bokförlag AB. 
Tryck, Rolf & Co Tryckeri AB Skövde. ISBN 91-34-50672-1 
 
Johansson, J, Lundberg P, Rydberg R (2005) Grafisk kokbok 2.0 guiden till grafisk 
produktion. Malmö: Arena. Tryck, Fälth & Hässler Värnamo. ISBN 91-7843-161-1 
 
Nationalencyklopedin (1995) 
 
Svenska språknämnden (2000), Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Tryck, Elanders 
Gummerssons Falköping. ISBN 47-04974-X 
 
Svensson, I (1984), Tryckta tyger från 30-tal till 80-tal. Stockholm: Liber. Tryck, 
Bohuslänningens Boktryckeri AB. ISBN 91-38-90436-5 
 
Söderholm, C (2005), Svenska formgivare. Historiska media. Tryck, Preses Nams Riga. ISBN 
91 85377-22-8 
 
Wickman, K (2001), 10-gruppen mönstertryck. Stockholm: Raster förlag AB. ISBN 91-
87214-92-X 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luleå Tekniska Universitet                                         Marie Lundgren 
Institutionen för Musik och Medier                                    Ida Westerberg 
Mediedesign C                  2009-04-23 

 

29 
 

 
 
 
Internetkällor 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Oeko-tex_standard 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elementarf%C3%A4rg 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6m%C3%A4rkning 
 
http://w3.msi.vxu.se/multimedia/km/bild/farglara/farg1.htm 
 
http://www.centexbel.be/Eng/product_service_cert_faq_oeko.htm 
 
http://www.electric.se/Ordlista/Pantone.aspx 
 
http://www.froso.com/ 
 
http://www.holmbergs.com/Kunskapsbiblioteket/FAQ/Farger/Vad-ar-Pantone/ 
 
http://www.jonasweb.nu/sidor/grafik/farger/html 
 
http://www.ncscolor.com/webbizz/mainPage/main.asp 
 
http://www.oeko-tex.com/oekotex100_PUBLIC/index.asp?cls=21 
 
http://www.rydboholmstextil.se/ 
 
http://www.tobex.se/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oeko-tex_standard
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elementarf%C3%A4rg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6m%C3%A4rkning
http://w3.msi.vxu.se/multimedia/km/bild/farglara/farg1.htm
http://www.centexbel.be/Eng/product_service_cert_faq_oeko.htm
http://www.electric.se/Ordlista/Pantone.aspx
http://www.froso.com
http://www.holmbergs.com/Kunskapsbiblioteket/FAQ/Farger/Vad-ar-Pantone
http://www.jonasweb.nu/sidor/grafik/farger/html
http://www.ncscolor.com/webbizz/mainPage/main.asp
http://www.oeko-tex.com/oekotex100_PUBLIC/index.asp?cls=21
http://www.rydboholmstextil.se
http://www.tobex.se
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”Vegetable Tree” av Josef Frank 
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Astrid Sampe, Almedahls AB 1955 
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”Lustgården” av Stig Lindberg 
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Maija Isolas klassiska mönster ”Unikko” 
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Skiss över kvadratisk rapportering 
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”FAUNA” av Ida Westerberg och Marie Lundgren, 2009. Verklig storlek för 
mönsterrapporten är 64 x 50 centimeter.  
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Logotypen för Öko-Tex® Standard 100 
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	Textiltryckets historia
	”En enfärgad yta tröttar, ju mer ornamentisk desto lugnare verkan”

