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Sammanfattning

Detta examensarbete kretsar kring mediet ”utställning” och fenomenet ”mön-
ster”, som tillsammans vill förmedla en upplevelse som syftar till social hållbar-
het. 

Utefter en bakgrundsresearch där konst, design och begreppet social hållbarhet 
möts, följer en process mot en designlösning stödd av konstnärliga metoder. Re-
sultatet eftersträvar att vara både användbart, dekorativt och samtidigt belysa 
ett viktigt område; mobbning. 

Medan ”mediedesign” främst kopplas till design för tryckta och interaktiva me-
dier, utforskar detta arbete även andra delar av ämnet som egentligen kan te sig i 
oändliga former.
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Inledning

Utan min naiva förtjusning av utställningar och mönster skulle jag nog 
aldrig ha gett mig på detta projekt själv. Men nu står vi här och jag har 
utan tvekan kastat mig ut i det okända.

Mediedesign innefattar inte endast design för tryckta och interak-
tiva medier utan kan egentligen te sig i oändliga former. Hur skulle 
till exempel ett möte mellan konst, design och social hållbarhet 
kunna komma att se ut? Detta var något jag ville utforska och samti-
digt sträva efter att öppna en ny kanal för arbetet mot mobbning. Att 
skapa något som på en gång både är användbart, dekorativt och som 
belyser ett viktigt område.  

Jag ställde mig frågan; hur kan jag via mediet ”utställning” och 
fenomenet ”mönster” förmedla en upplevelse som syftar till att öka 
förståelsen inför mobbning och respekt för den enskilda individen?
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Bakgrundsbeskrivning

Denna bakgrundsbeskrivning består av utdrag och sammanfattnin-
gar av tidigare moment som lett fram till och ligger till grund för 
detta examensarbete. Den innehåller även en beskrivning av begrep-
pet social hållbarhet samt en förklaring av ytterligare relevanta be-
grepp. Detta syftar till att ge en introduktion till och sätta de valda 
ämnena i ett sammanhang samt att presentera mina förutsättningar 
för detta projekt. 

Mönstren
Till grund för detta projekt ligger mitt individuella arbete i mo-
mentet Fördjupning1, som gick ut på att utforska vad man kan säga 
och förmedla med mönster. Kunde man till exempel ge uttryck åt 
ett ämne som mobbning? Tanken med denna fördjupning var just 
sedan att ta det vidare i examensarbetet och däri utforska sätt att 
presentera mönster på. Baserat på såväl egna erfarenhet samt ett 
bakgrundsarbete kring mönsterhistoria och en titt på vad som görs 
i dagens arbete mot mobbning, producerade jag i slutändan en serie 
om tre stycken mönster. 

Det första mönstret; Tunnlar, vill spegla de till synes milslånga kor-
ridorerna man i skolåldern måste vandra och fruktan som där kan 
finnas. Tanken är att ge en känsla av en kylig, nästan fastfrusen 

1  Se bilaga 1 

+ Tunnlar. (Se bilaga 2).
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värld, uppbyggd av hinder och avspärrningar som på samma gång 
blir till ett skydd, en slags rustning. 

Detta var inte originalversionen utan jag valde att använda denna 
version till detta arbete, då jag ansåg att det i sammanhanget blev en 
tydligare serie estetiskt sett. Originalet vid namn Utfryst; (se Bilaga 
1, s. 17) fångar den syn jag har av en utfryst/isolerad/depressiv situ-
ation. Avsaknaden av detaljer, distansen till figurerna och den ändlö-
sa upprepningen presenterad i en suddig gråskala speglar till många 
delar sinnesstämningen hos en människa som lider av depression, 
som kan bli en följd av utfrysning. Tanken är att samtidigt som man 
ser på världen med likgiltiga ögon, identifierar man sig med den där 
grå, nästintill osynliga, figuren mitt bland alla andra.

+ Utfryst. (Se bilaga 2).

+ Foster. (Se bilaga 2).
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Det andra mönstret; Foster, (se Bilaga 1, s. 18) föddes ur en lång och 
spretig process, som med det rätt bra speglar det mönstret vill säga. 
Att hitta rätt väg i en labyrintlik värld, som ofta pendlar mellan ljus 
och mörker, är inte lätt. Det gäller att ta vara på de ljusglimtar man 
trots allt ser, låta dessa väcka en till liv och ge en kraft att bryta då-
liga mönster. Färgerna är fortfarande dova men börjar som sakta 
spricka upp. Detsamma gäller figuren som börjar resa sig ur sin 
säkra fosterställning och sakta tar färg och form.

Det tredje och sista mönstret; Våga, (se Bilaga 1, s. 19) handlar om 
att ha kommit till den punkten i sin självkänsla att man vågar ta 
plats och stå upp för sig själv och andra. Att med färg och utsträckta 
armar på ett lekfullt sätt våga ge sig ut i världen och, tillsammans 
med en grå fond av erfarenhet i bagaget, våga omfamna något som 
tidigare varit betingat med ångest och bryta sina mönster.

Gemensamt för alla tre mönstren är att jag använt mig själv som 
modell i dem, ett beslut jag tog för att inte lägga ord i mun på eller 
hänga ut någon. Eftersom jag utgått från mina egna upplevelser kän-
des det helt rätt att fortsätta i den stilen. Att sedan i Tunnlar repre-
sentera båda sidor i en utfryst situation spelar även på påståendet 
att man är sin egen värsta fiende. 

Tilläggas ska även att jag inte i någon bredare utsträckning än 
universitet, vänner, familj testat mönstren och i och med detta inte 
vet huruvida jag lyckats förmedla de tänkta ”känslorna” till en pub-
lik med endast mönstren som källa. Det jag vet från den feedback 

+ Våga. (Se bilaga 2).
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jag fått däremot är att ingen upplever mönstren på samma sätt och 
att varje person ser något nytt i dem, vilket för mig är underbart då 
jag främst vill att man tar sig tid att reflektera över det man ser och 
förhoppningsvis diskutera detta med andra. 

Observera även att mönstrens namn i den bifogade fördjupningen 
är arbetsnamn och kom att förändras till detta examensarbete. 

Mediet utställning
I momentet Branschreflektion, reflekterade jag kring utställningsde-
sign med avsikt att ge bakgrund till detta examensarbete. Här följer 
relevanta utdrag med syfte att introducera mediet ”utställning” samt 
att presentera, för mig, inspirerande exempel.  

Vad är en utställning?
En utställning är ett medium för visuell kommunikation (NE, 2013a) 
och används till att rumsligt ordna objekt för betraktande. ”De är en 
organiserad presentation och förevisande av föremål eller företeel-
ser och förknippas i första hand med museer, konsthallar, gallerier, 
utställningshallar eller världsutställningar” (Utställning, 2013, 21 
februari). Utställningen kan även ses som världens äldsta mass-
media då fenomenet att visuellt gestalta en miljö där människor 
möts har varit en form för mänsklig kommunikation sedan lång tid 
tillbaka, exempelvis grottmålningar (Utställning, 2013, 21 februari). 
Fenomenet kan även ses uppkomma ur den gamla marknadstraditio-
nens utbjudande av varor (NE, 2013a) som i och med den industriella 
serieproduktionen av varor och uppkomsten av butiker och varuhus 
blivit ett led i distributionen. 

Ett annat namn för utställning är expo, från franskan exposition 
(NE, 2013b), med betydelsen ‘ställa fram’ eller ‘ställa ut’, ‘utsätta’ 
m.m. 

Inspiration och förebilder  
Tom Tits Experiment i Södertälje startade med idén om att väcka 
människors intresse för naturvetenskap och teknik genom experi-
ment besökaren själv får testa (Tom Tits Experiment, u.å.). Med 
nyfikenhet som enda krav vill Tom Tit skapa förutsättningar för 
kreativt undersökande inom områden som fysik, matematik, teknik, 
naturgeografi, biologi, människan och illusioner. Genom att använda 
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många sinnen får besökarna kunskap och förståelse kring olika 
begrepp inom naturvetenskapen. Klas Fresk, grundare och första 
VD drev idén om att göra ämnet roligt för både barn och vuxna, 
(Tom Tits Experiment, u.å.) styrande var den pedagogiska idén och 
vikt lades vid hur och varför experimenten visades. När verksam-
heten först startade 1987, var det med en handfull anställda på 480 
kvadratmeter, som sedan under årens gång utvecklats till 18 000 
kvadratmeter, bokutgivningar, export av experiment, lärarfortbild-
ningar och gymnasiekurser, restaurang och event, egen förskola och 
Sveriges första utomhusanläggning med experiment. 

Bland andra utmärkande och minnesvärda utställningar i Sverige 
kan nämnas Hon – En katedral på Moderna Museet 1966. Utställn-
ingen eller installationen, som bestod av en färgsprakande gravid 
kvinna i födande ställning, på rygg med benen brett isär, skapades 
av Niki de Saint-Phalle, Jean Tinguely och Per Olov Ultvedt (Hon – En 
katedral, 2010, 8 april). Uppbyggd av ställningar och armeringsjärn 
med överklätt hönsnät, innehöll skulpturen bland annat en biograf, 
en berg- och dalbana, en guldfiskdamm och en läskedrycksautomat. 
På magen fanns en mindre utställningsplattform och orgelmusik 
av Johann Sebastian Bach kunde höras från utplacerade högtalare. 
Det publika mottagandet var blandat och Björk (2010) beskriver det 
som följande: ”I ett pressmeddelande från Moderna Museet rapport-
eras att ”hon” väckt positiv respons genom sin generösa nakenhet 
och sexualitet.51 Mottagandet i pressen varierade mellan positiva 
recensioner som i exempelvis Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, 
till att verket förlöjligades i Expressen och Sydsvenska Dagbladet.” (s. 
25). 

På senare tid kan nämnas Eleanor Coppolas vandrande fotoutställn-
ing och offentliga minnesplats, Circle of Memory, uppbyggd av över 
500 halmbalar samt besökarnas egna minnen och önskningar (Foto-
grafiska, 2011). Utställningen, skapad av Coppola själv och fem an-
dra konstnärer, visades på Fotografiska Museet i Stockholm under 
sommaren 2011. Tanken var att inspirera och hjälpa människor att 
minnas, samt att fira minnet av förlorade barn. Coppola ville, i sitt 
eget sorgearbete, med detta projekt erbjuda en global och offentlig 
träffpunkt för förtröstan, i en tid då samtalet om sorg och saknad 
ofta uteblir. 
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Roll i samhället
Eftersom utställningar kan te sig i så olika former och variera så i 
storlek och innehåll, varierar även deras roller i samhället. En mässa 
är ofta en årligt återkommande utställning, främst i form av en varu-
marknad (Mässa, 2013, 13 maj), där målgruppen kan inrymma både 
återförsäljare och konsumenter. Exempelvis är Stockholm Furniture 
and Light Fair idag världens största mötesplats för skandinavisk mö-
bel- och ljusdesign (Stockholm Furniture and Light Fair, 2013a).
Den kommersiella aspekten återfinns även hos konstgallerier, som 
först uppstod i Sverige i början på 1900-talet, (NE, 2013c) och fastän 
gallerierna kan ses främst bundna med konsthandel, vänder sig ändå 
visningen till alla som är intresserade, utan att betona den kom-
mersiella aspekten (NE, 2013c).

Museer i sin tur har sina olika roller i samhället. ICOM (the Interna-
tional Council of Museums) är en världsomfattande organisation för 
museer och yrkesverksamma inom området, med syftet att utveckla 
och förbättra världens museer (Museer, 2013, 8 mars).  Deras defi-
nition av ett museum är; “en allmännyttig, permanent, offentligt 
tillgänglig institution i samhällets och dess utvecklings tjänst, som 
förvärvar, bevarar, utforskar, kommunicerar och ställer ut materiella 
föremål från människor och deras omvärld med syftet för studier, 
utbildning och underhållning.” (Museer, 2013, 8 mars).

Stockholms Stadsmuseums vision består bland annat av viljan att 
engagera och erbjuda en helhetsupplevelse och tillsammans kunna 
inspirera till att se på huvudstaden med nya ögon (Stockholms 
Stadsmuseum, u.å.). Med lekfullhet vill de kittla sinnena och på så 
sätt sprida intresse kring de viktiga och tunga frågorna. ”Stockhol-
ms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen 
ska sätta avtryck i stockholmarnas medvetande och inspirera dem 
att engagera sig i huvudstadens historia och samtid. Vi ska inte bara 
berätta utan också stimulera till eget engagemang.” (Stockholms 
Stadsmuseum, u.å.). 

Moderna Museet är idag ett museum i två städer, Stockholm och 
Malmö, och dess vision handlar om att vara ett öppet museum, med 
kvalitet, dialog och experiment som ledord (Moderna Museet, 2013). 
Som ett av världens ledande museer för modern och samtida konst 
vill det fortsätta att öppet arbeta i en experimentell anda, vara en 
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mötesplats för historia och nutid och samtidigt vara ”en verksamhet 
i vilken konsten utgör en källa till kunskap om världen och oss själ-
va” (Moderna Museet, 2013). 

Nordiska Museet, också det beläget i Stockholm, är idag Sveriges 
största kulturhistoriska museum (Nordiska Museet, u.å. a) och står 
för svenska trender och traditioner. Dess viktigaste uppgifter består 
i att samla, vårda samt visa och skildrar ett tidsspann från 1520 
till idag (Nordiska Museet, u.å. b). Att även initiera, driva och stödja 
forskning inom museets verksamhetsområde står i museets stadgar 
(Nordiska Museet, u.å. c). 

Junibacken, med mottot ”där barn leker sig kloka”, på Djurgården 
i Stockholm har som mission att ”verka för att barnboken för alltid 
ska vara en viktig del av barnens kultur” (Junibacken, 2011). Staffan 
Götestam ville skapa ett kulturhus för både barn och vuxna – ”Inte 
ett gammaldags och dammigt, utan ett nyskapande, innehållsrikt 
och spännande museum!”. Att utgå ifrån barnboken vid skapandet av 
utställningar, genom att ”kliva in” i boken, vill museet skapa intresse 
för boken, uppmuntra till läsning och inte minst uppmuntra föräl-
drar att läsa högt (Junibacken, 2011). Utställningarna är även byg-
gda för att klara mycket lek. 

Social hållbarhet
Hållbarhetsbegreppet, som handlar om att bevara ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på na-
turen samt människors hälsa, består av tre dimensioner; ekologisk, 
ekonomisk samt social hållbarhet. Att bygga ett långsiktigt stabilt 
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov up-
pfylls är vad social hållbarhet handlar om (Hållbar utveckling, 2013, 
21 april). 

I motionen Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk 
strategi för hållbar utveckling påpekas att ”Begreppet hållbar utveck-
ling myntades för snart 20 år sedan i samband med ”Our Common 
Future”, Brundtlandkommissionens rapport 1987, där det konstat-
erades att den nuvarande ekonomiska utvecklingen är ohållbar” 
(2005/06:MJ35, s. 1). FN:s generalförsamling beslöt, efter att ha dis-
kuterat rapporten, att anordna en konferens i Rio de Janerio 1992 
med uppdraget att skapa en plan för den nödvändiga förändringen 
för att utvecklingen skulle kunna bli hållbar. En handlingsplan för 
det 21:a århundradet, Agenda 21, blev resultatet och målet uttryck-
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tes då vara ”att anpassa den ekonomiska utvecklingen så att den kan 
tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov.” (Motion 2005/06:MJ35, s. 2).

Fastän att fokus låg vid miljöomställning i Agenda 21, så innehöll 
begreppet ändå en social dimension. ”I Riodokumenten definierades 
den som klyftan mellan rika och fattiga länder. Denna orättvisa re-
lation måste förändras om utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar. 
Detta är alltså utgångspunkten för vad begreppet en hållbar utveck-
ling innebar då det myntades i internationella politiska samman-
hang.” (Motion 2005/06:MJ35, s. 2).

Inte minst i Sverige har det sedan dess tillförts ytterligare två di-
mensioner; social och ekonomisk hållbarhet (Motion 2005/06:MJ35) 
och dessa utgörs i sin tur av flera aspekter. Kulturell hållbarhet, jäm-
ställdhet och rättvisa anses exempelvis ingå i social hållbarhet.

Ann Thorpe, som undervisar och forskar i design för hållbar ut-
veckling vid Bartlett School of Architecture i London, har sin syn på 
den hållbara utvecklingen. För att finna svar måste förståelsen för 
samspelet de tre dimensionerna emellan öka, menar Thorpe (2007). 
Hennes bok Design för hållbar utveckling är uppdelad i kapitlen 
Ekologi, Ekonomi och Kultur och fungerar likt en karta vägvisande 
för de grundläggande nyckelbegrepp som gäller hållbarhet. 

Våra behov
I alla tider har människan försökt att tillgodose sina praktiska och 
emotionella behov genom design och det är i balansen mellan de 
båda aspekterna, i en designlösning, som behov och begär möts 
(Thorpe, 2007). 

När infinner sig då det mänskliga välbefinnandet? Gemensamt 
för mänskliga behov, även om vi alla är olika, är; försörjning, skydd, 
känslor, förståelse, delaktighet, fritid, skapande samt identitet 
och frihet. ”Om kulturell hållbarhet innebär att man etablerar och 
upprätthåller mänskligt välbefinnande, måste det vara centralt att 
framgångsrikt tillfredsställa dessa behov för att uppnå hållbarhet.” 
(Thorpe, 2007, s. 142). I detta århundrade har vi till stor del gått 
ifrån de metoder människor historiskt sett förlitade sig på för att 
möta sina behov. Istället för att använda oss av inre metoder så som 
reflektion och kreativitet, har vi övergått till de yttre så som den 
snabba konsumtionen eller TV-tittandet (Thorpe, 2007). 

De flesta av de nio behoven är karaktärsmässigt emotionella eller 
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intellektuella och studier visar att materiellt välstånd inte bidrar 
särskilt mycket till välbefinnande. En av de viktigaste slutsatserna i 
behovsteorin är att ”alla metoder för behovstillfredsställelse är inte 
framgångsrika. Inre metoder att möta behov fungerar bättre än yt-
tre. När behov inte tillgodoses väl kan resultatet bli depression, oro, 
kraftlöshet och ensamhet.” (Thorpe, 2007, s. 143).

Vart och ett av de nio behoven har fyra dimensioner: att ha, att göra, 
att vara och att interagera och man kan hävda att det inte är för-
rän alla fyra dimensionerna tillfredsställts som vårt välbefinnande 
verkligen infinner sig (Thorpe, 2007). Trots detta läggs idag vikten 
på det visuella och materiella, det vill säga tittandet och ägandet – 
att ha. Begreppen ”engagemang” och ”samspel” sammanfattar dessa 
fyra vägar till välbefinnande väl. ”En uppgift för designen, för att 
kunna bidra till kulturell hållbarhet, är att se till att ’den materiella 
kulturen främjar engagemang’” (Thorpe, 2007, s. 164). För att kunna 
stödja relationer mellan människor och bryta ned de enkelriktade 
visuella budskapen, gäller det att studera designens roll, antaget att 
en utmaning för designen är att se till att den materiella kulturen 
leder till samspel (Thorpe, 2007). ”Vare sig vi överväger designmöj-
ligheter i moderna passageriter (…) finns det en rad saker designen 
kan ägna sig åt för att hjälpa människor att tillgodose sina behov av 
mening (symboliska tillgångar) på ett mindre materialintensivt och 
mindre kommersiellt sätt.” (Thorpe, 2007, s. 166).

I och med att det visuella och det materiella tagit över, menar Thorpe 
(2007) att ”designen kan satsa på att på nytt koppla samman oss 
med det som gått förlorat” (s. 167). Med det som gått förlorat menas 
i detta fall våra resterande fyra sinnen: lukt, ljud, känsel och smak, 
som det visuella i mycket avskärmat oss från. ”Upplevelseproto-
typer” är en teknik som hjälper till att flytta fokus från det synliga 
genom att hellre än att lägga vikt vid designlösningens visuella ele-
ment fokuserar på hur uppgiften i fråga känns, både fysiskt, emotio-
nellt och vad gäller lukt (Thorpe, 2007).

Critical och social design
Critical design och social design är två begrepp som kan förekomma 
när man pratar om social hållbarhet. 

Critical design populariserades av Anthony Dunne och Fiona Raby 
genom sitt företag Dunne & Raby (Critical design, 2013, 6 maj) och 
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använder designade artefakter som en förkroppsligad kritik eller 
kommentar på konsumtionskulturen. Både artefakten i sig men även 
själva arbetet med att utforma den erbjuder reflektion över befint-
liga värderingar, sedvänjor och praxis i en kultur (Critical design, 
2013, 6 maj). ”Critical Design uses speculative design proposals to 
challenge narrow assumptions, preconceptions and givens about the 
role products play in everyday life. It is more of an attitude than any-
thing else, a position rather than a method.” (Dunne & Raby, u.å. a). 

Dunne och Raby är även verksamma på Royal Collage of Art i Lon-
don vid avdelningen för interaktionsdesign. Dunne är både professor 
och chef för avdelningen medan Raby även är professor i industriell 
design vid University of Applied Arts i Wien (Dunne & Raby, u.å. b).

Social design har många definitioner och begreppet används i olika 
sammanhang, kanske främst inom designvärlden med en tradi-
tionell mening av utformningen av produkter och tjänster.  Andra 
definitioner kan avse social design som skapandet av den sociala 
verkligheten eller utformningen av den sociala världen – ”en design-
process som bidrar till att förbättra människors välbefinnande och 
försörjning” (Social design, 2013, 11 april). Med ansvarsfull design 
kan designers och kreatörer bidra till att exempelvis utforma mer 
ekologiska produkter genom ett mer omsorgsfullt materialval. 

Social design är inspirerad av bland annat Victor Papaneks (1923–
1998)2 idé om att formgivare har ett ansvar och kan orsaka verklig 
förändring i världen genom god design (Social design, 2013, 11 apri). 
Papanek, som var formgivare, lärare och författare (Papanek Foun-
dation, 2011a), skrev om ansvarsfull design och anmärkte även på 
att designa för människors behov snarare än deras önskemål (Social 
design, 2013, 11 april). Med sin bok Design for the Real World: Human 
Ecology and Social Change (1971), presenterade Papanek banbry-(1971), presenterade Papanek banbry-
tande idéer och en kompromisslös kritik av modern designkultur 
och delade till en början designsamhället i skilda åsikter (Papanek 
Foundation, 2011a). Slutligen visade sig debatten vara en succé och 
boken översattes till tjugotre språk och är fortfarande en av de mest 
lästa designböckerna.

Utifrån ett perspektiv av socialt ansvar syftar The Victor J. Papa-
nek Foundation vid University of Applied Arts Vienna till att utveckla 
förståelsen av design (Papanek Foundation, 2011b). Den stödjer 
design som en innovativ och kreativ praktik med potentialen att 
förändra samhället och öka människors välbefinnande. ”In an era 

2  (Papanek Foundation, 2011a)
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in which good design is arguably still the least present where it is 
most needed, the Foundation’s principle aim is to uphold the role of 
designers as crucial mediators of humanitarian ideals.” (Papanek 
Foundation, 2011b).

Ytterligare begrepp
Traditionellt sett är ett conversation piece eller konversationsstycke 
en typ av genremålning3 som återger olika scener ur de högre 
samhällsklassernas sällskapsliv så som samtal, musicerande eller 
liknande (Konversationsstycke, 2013, 13 mars). På senare tid däre-
mot har begreppet fått en annan innebörd och har kommit att hänvi-
sa till objekt som uppfattas som tillräckligt intressanta för att väcka 
samtal (Conversation piece, 2013, 28 februari). De ursprungliga 
målningarna avbildade ibland en grupp förenade i samtal kring ett 
föremål, normalt sett kopplat till vetenskap. 

Offentlig konst är konst i miljöer som är tillgängliga för allmänheten 
(NE, 2013d). Det kan till exempelvis röra sig om statyer, skulpturer 
och väggmålningar men även utsmyckningar av offentliga lokaler 
så som tjänsterum och skolor.  Den offentliga konsten är sedan 
1900-talet ett vanligt inslag i vardagliga miljöer och utsmyckningen 
av Stockholms tunnelbana sedan 1957 är ett exempel (NE, 2013c).

Tankar kring frågeställningen
Frågan jag ställde mig i inledningen; hur kan jag via mediet ”utställ-
ning” och fenomenet ”mönster” förmedla en upplevelse som syftar 
till att öka förståelsen inför mobbning och respekt för den enskilda 
individen?, handlar om hur ett möte mellan konst, design och social 
hållbarhet skulle kunna komma att se ut. 

Mobbning är ett problem som rör alla4, vare sig man själv inte va-
rit utsatt eller drivande har alla någon gång varit inblandade då det 
existerar i hela samhället. Mobbning pågår inte heller bara mellan 
barn på skolgårdar runt om i världen utan är även ett vanligt prob-
lem bland vuxna på arbetsplatser. Mobbning mellan vuxna och barn 
förekommer också (Friends, 2012).  

3  Målningar som avbildar motiv från vardagslivet (Genremåleri, 
 2013, 17 mars). 
4  Se bilaga 1, s. 4
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I detta arbete har jag utgått från just detta; att problemet rör alla på 
ett eller annat sätt och i och med det strävat efter att skapa en arte-
fakt som skulle kunna vara ”universell”. Med det sagt, ledde proces-
sen mig ändå mot en primär målgrupp, skolungdomar. 

Hur väl valet av utställningsmediet passar en målgrupp som skol-
ungdomar kan kanske ifrågasättas. Bakom just det valet ligger min 
ambition att utforska och utmana mediet och dess traditionella ut-
formning på exempelvis museer. Min inspiration har presenterats 
tidigare i bakgrundsbeskrivningen. 
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Metoder

Arbetsmetoder
Efter en gemensam introduktion och en enskild första handledning i 
Piteå tog examensarbetet sin start varpå jag återvände till min hem-
stad Stockholm för att genomföra den nödvändiga researchen arbetet 
krävde. Inför handledning nummer tre befann jag mig återigen på 
plats i Piteå, där jag fortsatte och slutförde arbetet. 

För att från början få en bra översikt och struktur över arbetet, 
började jag med att rita upp en mind-map (fig. 1) som la grunden för 
tidsplaneringen. Då arbetet var öppet för förändringar genom hela 
researchperioden var tidsplanen inte huggen i sten utan förblev 
levande genom den första delen av arbetet. Något som däremot stod 
fast genom hela processen var de rubriker som utgjorde planen; 
research, gestaltning och färdigställning samt hållpunkter så som 
handledningar och seminarium. 

Jag framställde tidigt ett moodboard, för att visualisera känslan av 
projektet och den kommande artefakten. Den gav mig något att gå 
tillbaka och referera till när researchen svängde om arbetet titt som 
tätt. Ett moodboard är uppbyggt av en samling bilder med syftet att 
förevisa den känsla man är ute efter i ett arbete. 

+ Figur 1; mind-map. (Se bilaga 2).
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Själva researcharbetet och dess rörelsemönster i förhållande till min 
frågeställning kan sammanfattas i följande modell (fig. 2). Att kunna 
gå tillbaka och dra paralleller mellan dessa olika områden gav mig 
perspektiv på arbetet. 

Idégenereringsmetoder
När man står inför ett problem där olika områden ska förenas, upp-
lever jag att det är skönt att kunna dela upp dem var för sig och bryta 
ner dem innan man kan ringa in, bygga upp och förena dem för att 
hitta rätt form.  

Den metod jag framförallt använt för att idégenerera och som hjälpt 
mig få struktur på alla tankar har varit att bollplanka med i princip 
alla i min närhet, men framförallt klasskamrater. Handledningarna 
längs vägen har tjänat ett liknande syfte men har också fungerat 
mer som ”beslutsfattare” genom processen, genom att jag där har 
tvingats samla ihop all information, presentera den och sedan 
avgöra nästa steg att ta.  

Utöver dessa metoder att uttala idéerna högt, har jag hela tiden an-
tecknat nyckelord av mina tankar samt fört loggbok, som en hjälp att 
formulera mina tankar och ringa in essensen. 

Hantverks- och designmetoder
Efter att ha suttit mycket vid datorn i arbetet med mönstren som 

+ Figur 2; research. (Se bilaga 2).
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ledde fram till detta arbete, och i och med det var rätt trött på det, 
försökte jag i stor utsträckning välja bort den metoden och istället gå 
tillbaka till papper och penna. Att skissa tankar och idéer för hand är 
för mig väsentligt och gör att jag lättare kan få kontroll över problem 
jag ställs inför. 

Modellbyggandet tog sig olika former i allt från lera till kartong och 
hönsnät, som alla tjänade sin funktion i processen av framställandet 
av den slutgiltiga artefakten. Då jag saknade vana av modellbygge 
var det nödvändigt att pröva på olika metoder för att kunna hitta 
den form jag ville uppnå. Efter försök att skissa upp modellen i 2D 
valde jag att försöka direkt i 3D istället, vilket visade sig fungera bät-
tre. 

Att sedan hitta rätt metod för att klä modellen i den tänkta ”dräkten” 
och få mina idéer att fungera krävde även det en variation av försök 
och experimenterande. 

Framförallt använde jag mig av papier-maché, vilket innebar att 
jag, med hjälp av tapetklister, fäste bland annat remsor av tidning- fäste bland annat remsor av tidning-bland annat remsor av tidning-
spapper över mitt hönsnätsskelett, för att därmed täcka det och 
skapa en yta. 

+ Tapetklister. (Foto, Erik Larsson).+ Modellbygge i kartong och lera. (Foto, Erik 
Larsson).
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Processbeskrivning

För att sammanfatta processen som lett fram till och ligger till grund 
för mitt examensarbete kan man se det som tre steg. I Metodmo-
mentet på höstterminen skrev jag en artikel med motivet att ge en 
övergripande bild över vad mönster är och dess historia med fokus 
på Sverige och svenska formgivare. Vidare i Fördjupningsmomentet 
skapade jag de tre mönstren, som här presenterats i bakgrunds-
beskrivningen, och slutligen har jag parallellt med examensarbetet 
arbetat med en Branschreflektion kring utställningsdesign. Dessa 
kunskaper och erfarenheter har nu förts samman i ett examensar-
bete.

Research

Stockholm
Efter att ha avslutat det koncentrerade arbetet med mina mönster 
var jag rätt utmattad och inledningen på examensarbetet blev med 
det något kraftlös. Då jag hade en ungefärlig bild av mitt tänkta re-
sultat, skrev jag en tidsplan och la sedan ner det mesta av min energi 
på research kring utställningsdesign och besökte med det en varia-
tion av utställningar i Stockholm.  

Till en början var jag helt säker på att producera en mer eller mindre 
fullskalig utställning och skissade upp dess ungefärliga form, letade 
lokal och planerade kring innehåll och koncept. En annan tanke jag 
hade var att komplettera utställningen med en kort stop motion-
film, med syftet att förklara mina tankar med mönstren eftersom 
jag som sagt inte ”officiellt” testat dem. Men i och med min research 
kring utställningsdesign och ytterligare tittar på tidsplanen insåg 
jag snabbt att tid och pengar var knappa. Jag insåg att jag var tvun-
gen att skala ner projektet markant men med tusentals vägar fram-
för mig, visste jag varken ut eller in och med det försvann mycket 
motivation. 

Målgruppen till dessa första utställningsplaner var framförallt skol-
ungdomar eftersom de existerar i en miljö, som mobbning främst 
associeras med och på ett samlat sätt skulle kunna besöka och ta 
del av en eventuell utställning. Fastän processen senare ledde mig i 
en mer ”universell” riktning, som jag nämnde i bakgrunden, höll jag 
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ändå kvar vid skolungdomar som ett stående exempel, min primära 
målgrupp. Med skolungdomar menar jag framförallt högstadieelever. 

Kill your darlings!
Jag fortsatte min research med att besöka fler former av utställnin-
gar runt omkring stan samt letade information kring dess historiska 
ursprung och betydelse på bibliotek och internet. Arbetet gick trögt, 
men efter att ha tänkt över hela arbetet kring artefakten några varv 
till och använt en trött syster som bollplank föll någon sorts pollett 
ner. För att få det hela hanterbart och roligt igen beslöt jag mig istäl-
let för att producera ett slags smakprov ur den tänkta utställningen. 
Att presentera en slags installation tillsammans med en modell, al-
ternativt illustration, av hela utställningen. Detta beslut gav mig ny 
energi och jag återupptog det påbörjade arbetet med stopmotionfil-

+ Del av utställningsskiss. Att ha sinnena i fokus och låta bli att använda mig av text, var grundförutsättnin-

gen i planerna för utställningen. (Se bilaga 2).

+ Scener ur den tänkta stopmotionfilmen.
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men samt lokalfrågan. Jag skissade vidare på ”smakprovet” och gick 
över konceptet igen för att förtydliga det ytterligare.

Gestaltning

Piteå
I detta stadium lämnade jag Stockholm och återvände till univer-
sitetet och Piteå för handledning nummer tre i ordningen. Där talade 
vi kring offentlig konst i skolor samt gick tillbaka till mönstren som 
min utgångspunkt. Fastän de hela tiden varit närvarande hade de 
någonstans på vägen försvunnit ur fokus och hamnat i bakgrunden. 
Tanken med min Fördjupning var hela tiden att ta det vidare i 
examensarbetet och däri utforska sätt att presentera mönster på. 
Så det var en bra påminnelse och gav mig perspektiv till mina tidiga 
tankar med mönstren.

Jag bar det med mig och la bort alla tankar på smakprover, stopmo-
tion och utställningar för ett tag och tog istället och skissade vidare 
på hur mönstren skulle kunna se ut i offentlig konstform i en skola, 
där min primära målgrupp vistas. I min research hade jag läst på om 
Niki de Saint-Phalles verk och särskilt hennes utställning på Moderna 
Museet 1966 med Hon – En katedral. Det inspirerade mig och i och 
med mer bollplankande skissade jag fram en slags skulptur uppbyg-
gd av de geometriska former jag arbetat med i mönsterprocessen. 
Den mer hårda formen skulle kontrastera de mer organiska mön-
stren bra, som i sin tur skulle klä hela artefakten. Denna skulptur 
ville jag kunna tjäna som en mötesplats för samtal, vila samt vara en 

+ En av de första skisserna på skulpturen.
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vardaglig påminnelse om att 
”du är inte ensam” och ”det bli 
bättre”. 

Problemet jag ställdes inför, 
speciellt med viljan att använ-
darna skulle få sitta på och 
beröra skulpturen, var att den 
i och med det, troligen skulle 
utstå en del slitage. Detta 
ledde till bollplankande med 
klasskamrat Terese Brän-
nström, som föreslog att arte-
fakten kanske faktiskt inte är 
klar förrän den har blivit rörd 
och formad av användarna 
själva. Detta förlöste en massa 
tankar och idéer kring allt från 
värmekänslig färg till inslag av 
ljud- och ljusdesign. 

Idén med att använda mina 
geometriska former till ut-
formandet av skulpturen låg 
också i den erfarenhet jag har 
kring samtal och när jag per-
sonligen upplever det mest 
bekvämt att gå in mer på dju-
pet i en konversation. Ofta är 
det under längre promenader 
eller sittandes bredvid varandra, 
när man just inte stirrar varandra i ögonen som man vågar vara är-
lig och öppna upp. Så för att försöka fånga den där mer avslappnade 
känslan, ville jag utnyttja de geometriska formerna till en sorts hyl-
lor att sitta på i nivåer, likt ett träd och dess grenar. 

För att sedan få en interaktion mellan artefakten och användarna 
föreställde jag mig att skulpturen skulle vara uppbyggd av mina tre 
mönster ”tapetserade” på varandra och som med tiden då skalas av 
och exponeras, genom att de rivs av. I och med det fångade jag upp 
min tidigare tanke med utställningen, där jag ville ta besökarna ”på 

+ En vidareutveckling på de första skisserna. (Se 
bilaga 2).
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en vandring genom en värld av mönster som berättar en historia”. 
Genom exponeringen av varje lager gör man en slags resa och kan 
samtidigt underhålla fingrarna med något medan man samtalar. 

50 % seminarium
På skärtorsdagen samlades klassen för ett 50 % seminarium där vi 
presenterade våra arbeten, var vi låg i processen och gav varandra 
feedback. Jag fick där testa och se hur mitt arbete togs emot med 
presentationen av mitt koncept och skisser av skulpturen. Nya tan-
kar och idéer föddes ur detta, främst kring hur man skulle kunna 
ta projektet vidare och integrera det i skolundervisningen, där 
eleverna själva skulle kunna få gestalta sina tankar och få tillfälle att 
diskutera frågorna om mobbning. Min ena handledare, Henriette Ko-
blanck, påpekade att själva formen av de olika sittplatserna eller hyl-
lorna på skulpturen också de ytterligare visade på de sociala struk-
turer mobbning existerar i; exempelvis plats för endast två med en 
tredje halvt sittandes på en kant. 

Så att förstärka de olika käns-
lorna som redan ryms i mön-
stren i fysisk form, blev det 
jag främst tog med mig från 
seminariet. 

Hitta formen
Efter att ha fått en viss bekräf-
telse på att jag nu var inne på 
rätt spår, gick jag vidare med 
att utveckla mina skisser för 
att fastställa formen ytterlig-
are. Att med papper och penna 
försöka rita upp en realistisk 
skiss på hur jag ville att skulp-
turen skulle se ut visade sig 
däremot vara en utmaning och 
jag beslöt då istället för att an-
vända mig utav lera för att lät-
tare kunna få koll på formen.  

Lermodellen blev inte hun-
+ Den första lermodellen, illustrerad med   
“besökare”.
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draprocentig men den gav mig, tillsammans med pappersskisserna, 
mer material till att testa att bygga en modell i kartong, vilket visade 
sig vara ännu svårare. Att utan tidigare erfarenhet mäta, skära ut 
och passa in bitarna i rätt skala och få det att fungera var en utman-
ing och jag fick en helt ny respekt för arkitekter.  Eftersom det inte 
var en teknik som fungerade för mig, beslöt jag då istället att återgå 
till leran men med ett nytt tillvägagångssätt denna gång. 
Det jag uppskattade med kartongen var att jag fick de skarpa hörnen 
och den geometriska känslan jag ville ha, men jag kunde som sagt 
inte få till den övergripande formen. Leran däremot gav mig den 
möjligheten, så till den tredje modellen i ordningen valde jag att 
skära fram skulpturen ur leran, i motsats till tidigare då jag fram-
förallt format den med händerna. Denna teknik fungerade bra och 
jag lyckades komma fram till en modell som sånär överensstämde 
med min inre föreställning. 

Det som fortfarande inte stämde däremot var skalan, som jag räknat 
på i samband med kartongmodellen. Jag insåg att jag skulle behöva 
professionell hjälp med att rita upp en ordentlig ritning för att kunna 
få fram en exakt modell. Med den snäva tidsramen som en ständig 
följeslagare valde jag istället att testa ytterligare en teknik till mod-
ellbyggande och begav mig ut för att köpa hönsnät och tapetklister.  
Papier-maché är en teknik jag använt mig av flera gånger tidigare 
och känner mig hemma med så jag bestämde mig för att efter bästa 
förmåga följa mina huvudmått men sedan bara gå på ren känsla. Det 
viktiga var att få fram och nå den rätta sinnebilden.   
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+ Den andra lermodellen, sedd från två håll. (Foto, Erik Larsson).

+ Bygge av kartongmodellen. (Foto, Erik Larsson).
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+ Skisser och ritningar på skulpturen (se bilaga 2).
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+ Parallellt med detta modellbyggande hann jag även med att experimentera med ”avrivningen” av mönstren. 
Med spillutskrifter limmade och rev jag fram nya mönster ur lagren och tillförde även delar av silverfärgad folie 
som jag tyckte tillförde ytterligare en dimension, återspeglande ytor.

Färdigställande
För att presentera processen med att ta fram den slutgiltiga model-
len, följer här en bildserie med förklarande text. 

+ Hönsnät – Med hjälp av en tång och mina händer började jag med att böja till och forma hönsnätet till en form 
jag var nöjd med. Till hjälp hade jag alla de tidigare modellerna och ritningarna. (Foto, Erik Larsson). 
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+ PAPIER-MACHÉ – Nästa steg var att klä hönsnätsskelettet i tidningspapper med hjälp av tapetklister och en 
pensel.    

(Foto, Erik Larsson). (Foto, Erik Larsson).
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+ FÖRSTA LAGRET MÖNSTER – Till mönstren var jag tvungen att använda ett vanligt tunt kopieringspapper till 
utskrifterna, eftersom det lätt skulle kunna gå att fästa även dessa på skulpturen. Följden av detta blev tyvärr en 
sämre färgkvalitet och återgivning, men det var inte mycket att göra åt, så jag valde att använda mig av det ändå. 
(Foto, Erik Larsson).

+ GRUNDMÅLA - För att undvika att tidningsrubriker och annat skulle skina igenom de kommande mönsterla-
gren, grundmålade målade jag hela skulpturen i vit akrylfärg. (Foto, Erik Larsson).
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+ FOLIEN, ANDRA OCH TREDJE LAGRET MÖNSTER – Min tanke hade hela tiden varit att helt och hållet klä model-
len i de tre mönstren, liksom jag hade gjort med experimenterandet av ”rivandet”, att lämna vissa delar olim-
made och sedan riva av dessa. Att sedan i praktiken sitta och tapetklistra fast varje pappersbit så att de passar 
både modellens komplexa form och samtidigt hålla koll på mönsterpassningen, visade sig vara riktigt tids- och 
tålamodskrävande. Beslutet jag tog då var att klistra fast ”färdigrivna” bitar och placera mönstren så pass noga 
som möjligt i rätt ordning. 

I samband med detta fäste jag även den speglande folien, som även fungerade bra till att täcka mindre lyckade 
områden av mönstren. 



29

Resultat

Så efter att ha haft som utgångspunkt att producera en artefakt som 
både var användbar, dekorativ och som belyste ett viktigt område 
blev resultatet följande. 

Ett konstföremål skapat för det offentliga rummet, på gränsen mel-
lan konst, design och inredning. ”Skulpturen”, som jag valt att skildra 
den som, är i verklig skala närapå 3 meter hög och har fem stycken 
framträdande ytor att sitta på. 

Ytan
De tre mönstren är tapetserade ovanpå varandra med olimmade 
flikar att riva av. Mönstret Våga är placerat längst in, med Foster 
och Tunnlar ordnade över. Detta för att återge den resa som mön-återge den resa som mön- den resa som mön-
sterserien avbildar. De speglande ytorna representerar utrymme för 
eftertanke och förser skulpturen med ytterligare en dimension, som 
integrerar användaren vidare. 

Med tiden river man sig igenom och exponerar alla tre mönstren, 
då de inte går att helt riva av helt och hållet på alla ställen. Denna 
tanke kan kopplas till de varierande erfarenheter som vi alla bär 
på, liksom det gråa partiet i Våga gestaltar våra ”bagage”. Att med 
mod våga se på sina tidigare upplevelser, tala ”högt” om dem och lära 
sig av dem istället för att låsa in det djupt inom sig själv och låta det 
tynga ner en själv. 

+ FÄRDIG MODELL– Modellen sedd från fyra sidor. (Se bilaga 2).
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Vad som ska ske med de avrivna bitarna har jag inte tagit något 
beslut i men det finns förslag, beroende på vart denna skulptur 
skulle kunna placeras ut. I fallet att den skulle existera i en grunds-
kolemiljö, skulle jag gärna se att de togs upp i undervisningen på ett 
eller annat sätt. Exempelvis i form av att eleverna själva får bidra 
med att klä skulpturen på nytt eller skapa egna små skulpturer och 
självfallet innehålla någon typ av diskussion. Ifall det skulle existera 
skulpturer på flera olika platser, skolor och arbetsplatser, skulle en 
samlad fotoutställning kring utvecklingen av de olika artefakterna 
vara intressant att se.  

Formen
Just utformningen av modellen av skulpturen var en lång process 
som slutade i en kompromiss mellan material, kunskap och tid. For-
men är därför inte fixerad, men förmedlar den rätta känslan och 
märker ut de centrala delarna. Jag har på så sätt inga svar på hur de 
olika tekniska och praktiska lösningarna skulle kunna se ut, utan de 
aspekterna är snarare önskemål och ska ses därefter. 

Hur det hela i praktiken skulle tas emot kan jag endast spekulera 
i, men jag har utgått ifrån att mönstren väcker intresse och att 
rivandet underhåller fingrarna medan formen underlättar samtal. 
Poängen med formen däremot är just att förmedla en upplevelse som 
syftar till att öka förståelsen inför mobbning. Till en början tvekade 
jag inför att gestalta och skapa de olika sociala strukturer mobbning 

+ YTAN– Detaljbild.
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existerar i, eftersom det skulle kunna tolkas och användas fel – till 
mobbningens ”fördel”. Föreställningen om att ge alla ”tillfället” att 
sätta sig in i en annan position, vann ändå över min oro. 

I och med valet av mediet ”offentlig konst” har jag koncentrerat våra 
nio behov till de tre ofta förbisedda dimensionerna, som Thorpe 
skrev om, och med det medvetet ”valt bort” dimensionen av att 
ha. Detta i ett försök att väga upp vårt sneda förhållande till till-
fredsställande, i en värld av yta och konsumtion. Det vill symbol-
isera strävan efter ett ökat engagemang genom att få chansen att 
göra, vara och integrera. 

+ MILJÖILLUSTRATION– Illustration av skulpturen i “verklig“ miljö. (Foto, Erik Larsson) (Se bilaga 2).
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+ PLATS FÖR TVÅ OCH EN HALV
”Plats för två och en halv”. Denna plats har 
utrymme för två personer och vill med den tredje 
lutande sittplatsen belysa hur en tredje person 
fryses ut och bara får vara med till viss del. Platsen 
är inte bekväm och för att sitta kvar krävs att man 
hela tiden tar stöd med fötterna i golvet. 

+ HERRE PÅ TÄPPAN
För att klättra upp och nå denna plats krävs en del mod. Tanken 
är att ge en ”herre på täppan”-känsla och väl däruppe kan man 
sitta och dingla med benen, nästan i ansiktet på den ensamma 
lilla platsen nedanför, eller också stå upp och styra och ställa. 
Tilläggas ska att modellen saknar nödvändiga ”hjälpmedel” för 
att nå denna plats. 

+ ENSAM I BAKGRUNDEN
Avsides från platsen för de ”två och en halv” 
finns en mindre sittyta med knapp plats för 
en person. Ytan är placerad lägre, är mindre 
och med den inåtlutande, branta väggen, eller 
ryggstödet, bakom, vill den med det förmedla 
en obehaglig, utsatt känsla. På denna plats kan 
man fortfarande höra vad som sägs på andra 
sidan, men man förblir ”osynlig”. 
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Reflektion

När jag var liten ville jag bli djuraffär – sen simskolelärare, inred-
ningsarkitekt och journalist. Konstnär var ett yrke som jag alltid 
hade i bakhuvudet, men som jag inte såg någon direkt framtid i – 
man ju var tvungen att tänka praktiskt, och det förblev endast en 
dröm. Senare så upptäckte jag att det faktiskt fanns en bransch där 
man fick vara kreativ och samtidigt kunna leva på den – design. 
Trots min långa ”misstro” av reklambyråer och bilden av dem som 
spridare av sneda skönhetsideal och stereotypa könsroller sökte 
jag mig i den riktningen, man ska ju lära känna sin fiende som min 
morfar brukade säga. Kanske kunde jag vara med och se till att vidga 
idealen och på samma gång syssla med det roligaste som finns – färg 
och form. 

Efter två år av djupdykningar in i såväl grafisk som interaktionsde-
sign, kvarstod ett sista år och framförallt det avslutande examensar-
betet. Man vill så mycket – sammanfatta alla tre år av sin utbildning, 
visa ALLT man lärt sig och mer därtill. Att komma till insikt att det 
inte riktigt fungerar att ta sig an hela världen på en gång är till en 
början både frustrerande och nedslående. I slutändan får man bara 
försöka sätta ner foten och bestämma sig för att göra det som känns 
kul och motiverande, sätta upp ramar och se över sina förutsättnin-
gar. Det är en skrämmande tanke att ha fullständig kontroll och 
beslutsrättighet till ett projekt i denna skala, men samtidigt finns det 
inget roligare. 

Det är inte endast nu i slutet jag tar mig tid att reflektera över ar-
betet, utan det har jag egentligen gjort konstant genom hela proces-
sen. Varför gör jag detta? Vad tjänar det till? Duger mönstren? Man 
är verkligen sin egen värsta fiende och kritiker. Med tiden ser man 
dock att man inte är ensam utan att andra har liknande typer av 
problem, man börjar se ”bakom kulisserna” på andra och inser att 
inget egentligen kan bli perfekt. Det är hur man uppfattar saker som 
betyder något och hur man med tiden bygger på erfarenheter, kun-
skaper och det är när man får chansen att sammanföra olika ämnen, 
tankar och människor, alla med sina unika bakgrunder, då det blir 
riktigt spännande.

Så nådde jag då mitt mål? Inledningsvis talade jag om hur jag var ny-
fiken på att se hur ett möte mellan konst, design och social hållbar-
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het skulle kunna se ut. Jag ställde mig frågan; hur kan jag via mediet 
”utställning” och fenomenet ”mönster” förmedla en upplevelse som 
syftar till att öka förståelsen inför mobbning och respekt för den en-
skilda individen? En tidig ambition jag hade inför detta examensar-
bete var att jag inte ville att det skulle ”stanna i klassrummet” utan 
att det skulle kunna bidra med något i världen utanför universitetets 
väggar. Jag ville utforska och sträva efter att öppna en ny kanal för 
arbetet mot mobbning, skapa något som var användbart, dekorativt 
och som belyste ett viktigt område. 

Som min ena handledare Maria Ahlqvist Juhlin uttryckte det, 
handlar design om så mycket mer än bara reklam, marknadsföring 
och information. Att närma sig någon annan, med dennes önskemål 
om förändring och förbättring, är själva kärnan i designarbetet, att 
skapa en situation av utforskande. 

Till viss del blev det som jag tänkt mig, med tanke på att jag har fått 
ge uttryck för ett område jag känner starkt för och fått experiment-
era fram en artefakt som innehåller de tre aspekter jag strävade 
efter. Det som talar för att jag inte nådde hela vägen fram är att det 
slutade som en modell eller prototyp i just ett klassrum – en hön-
snätsfigur klädd i papier-maché. Där kommer även min inre fiende 
och kritiker in i bilden igen och säger att ”herregud Gina, det där 
hade du ju kunnat göra på dagis”. Men samtidigt har jag på något 
sätt jobbat så långt jag själv kan ta detta arbete, det som skulle följa 
nu är att andra kompetenser kommer in och tar det vidare. Jag är ju 
faktiskt varken arkitekt eller ingenjör av något slag. Men just det fak-
tum att man kan ta denna prototyp vidare och faktiskt bygga denna 
typ av ”möbler” för en förskola, en grundskola eller ett universitet, 
är kanske där mitt projekts styrka ligger. Det är faktiskt möjligt att 
investera i miljöer som bidrar till social hållbarhet och det finns sätt 
att tillgodose våra behov och öka vårt engagemang på genom design. 

Trots utställningarnas varierande roller och visioner i samhället, 
kan man ändå se att gemensamt för dem alla är att de vill samla, ut-
veckla och engagera. Kopplar man dessa tankar till min gestaltning, 
tycker jag att likheterna är slående. Vad gäller frågan om mobbning, 
har jag upptäckt att, fast den alltid funnits närvarande, har den mer 
eller mindre flutit ut och jag har kunnat applicera min gestaltning på 
fler områden än så. Liksom jag tidigare skrev angående mönstren, så 
kan jag omöjligt styra över vad någon ska se eller känna i samband 
med dem. Vi befinner oss alla på olika platser i livet och vad som är 
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sant för en person behöver inte vara det för en annan. Därmed är 
min förhoppning att detta arbete främst öppnar upp för fler möj-
ligheter kring denna typ av tankesätt och produktioner. 

Vem vet, en dag kanske min lilla modell kommer till liv och blir 
verklig. Vad jag hoppas då är att den kan vara till stöd för den en-
skilda individen, öppna upp diskussioner och förhoppningsvis hjälpa 
någon på vägen. Jag vet egentligen inte vad jag vill göra i framtiden, 
vilken väg jag vill ta karriärmässigt, men med detta projekt har jag 
med verktyg jag känner mig bekväm med och tycker om, fått initiera 
och fullfölja en spännande process fram till ett resultat. 

Något som står klart efter dessa tre år är att alla kreativa yrken 
handlar om att vända in och ut på sig själv, vid upprepande tillfällen. 
Det är både fruktansvärt jobbigt och stressframkallande, hur många 
frustrerade tårar kan kroppen producera liksom? Men på något sätt 
är det värt det när man, till slut, får till det och får se den färdiga 
produktionen. Så klart så är man dum nog att fortsätta till nästa 
projekt efter det, när alla hemska minnen är som bortblåsta och så 
börjar det om med nya utmaningar.

Så jag vet inte om jag lärt känna reklambyrån som ”fienden” utan 
snarare mig själv. Att ställas öga mot öga med sin värsta kritiker är 
nyttigt och det är nog bra att vara lite lätt naiv vid dessa tillfällen 
och inte lyssna på allt. Det är då man vågar ge sig på saker man an-
nars kanske inte skulle försöka ge sig på och med det utforska nya 
vägar; att bryta mönster. 
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BILAGA 1

INLEDNING

Jag älskar mönster. De besitter något speciellt som alltid lyckas väcka min upp-
märksamhet och dra mig till dem. Färgerna och formerna är ofta sådan att man 
bara vill absorbera och bära med sig dem för evigt. Att de sedan i sin enkelhet 
kan rymma så mycket information, höjer bara min fascination ytterligare.

Istället bär vi tidvis på sorger och dåliga upplevelser och tanken slog mig att 
vilja försöka skapa något vackert utav detta istället – mönster. 

Detta fördjupningsarbete utforskar vad man kan säga och förmedla med mön-
ster. Kan man till exempel ge uttryck åt ett ämne som mobbning? Tanken med 
denna fördjupning är sedan att ta det vidare i examensarbetet som följer och 
däri utforska sätt att presentera mönster på.   
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BAKGRUND

Med denna fördjupning vill jag utforska vad man kan säga och förmedla med 
mönster. Kan man till exempel uttrycka/visualisera några av de känslor som 
uppkommer ur mobbning/dålig självkänsla?

Bakgrundsarbetet består av en närmare titt på vad som görs i arbetet mot 
mobbning. För att sedan producera x antal mönster efter det givna temat med 
syftet att ge nytt ljus åt ett viktigt problemområde. 
Vidare är denna fördjupning en förstudie till ett självständigt examensarbete. 

Vad är mobbning?
“mobbning (av engelska mob ‘pöbel’, ‘ folkmassa’, av latin mó bile (vú lgus) ‘(den) 
rörliga, nyckfulla (pöbeln eller menigheten)’, av mó bilis’rörlig’, ‘nyckfull’, av 
mó veo ‘röra’, ‘sätta i rörelse’), att en eller � era individer upprepade gånger och un-
der en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning förutsätter 
en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir utsatt, mobbo� ret, har svårt att 
försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska 
eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering (“utfrysning”).” (NE, 
2012a).

Så förklarar Nationalencyklopedin ordet mobbning och dess innebörd. Vidare 
kan man ur Friends informationssidor dra slutsatsen att mobbning är ett prob-
lem som rör alla. Oavsett om man inte själv varit utsatt eller drivande har alla 
någon gång varit inblandad då det existerar i hela samhället. 

Mobbning pågår inte bara mellan barn på skolgårdar runt om i världen utan 
är även ett vanligt problem bland vuxna på arbetsplatser. Mobbning mellan 
vuxna och barn förekommer också. Det som under senare år har lyfts fram är 
förekomsten av sexuella trakasserier, främlingsfi entlighet, rasism, etnisk dis-
kriminering, homofobi och könsrelaterad mobbning (Friends, 2012a). I dessa 
fall kan även det intilliggande begreppet kränkande behandling användas då 
det rör sig om kränkningar av principen om alla människors lika värde.    

”För att få bukt med problemen krävs att vi alla engagerar oss, slutar blunda och 
istället tar mod till oss att skapa förändring.” (Friends, 2012b).

Vad görs? 
Vad görs då i arbetet att förhindra förekomsten av mobbning? I Sverige står 
Friends som en ledande, icke-vinstdrivande, organisation med uppdraget att 
stoppa mobbning och visionen om ”ett samhälle där barn och unga växer upp i 
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trygghet och jämlikhet” (Friends, 2012c).  Detta bland annat genom att utbilda 
och stödja skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Rädda Barnen är 
en annan organisation som med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets 
rättigheter värnar om just barns rättigheter och arbetar däribland mot mobbn-
ing genom att ställa krav på dem som har ett övergripande ansvar, det vill säga 
kommunerna, Skolverket och regeringen (Rädda Barnen, 2012). 

Vidare kan BRIS, Tjejjouren och RFSL nämnas som organisationer som 
arbetar med dessa frågor i Sverige (se bifogad lista för fl er). Bland andra interna-
tionella projekt som jobbar för att göra skillnad kan nämnas It gets better (Det 
blir bättre i Sverige) och � e Trevor Project.

Mobbning kan vara resultatet av fördomar som ofta växer ur okunskap och just 
därför är det av stor vikt att utbilda och informera på skolor och arbetsplatser. 
Med samma anledning är det av stor vikt att ha en mängd förebilder att se upp 
till och fundera över både ung som gammal. 

Populärkultur spelar stor roll i våra liv och amerikanska TV-serier är utan 
tvekan en del med stor påverkan världen över. På senare år kan man tydligt se 
förändringar i hur tidigare, mer eller mindre osynliga, personligeter och grup-
per nu tar plats i strålkastarljuset, exempelvis i serier så som Modern Family 
(ABC), Glee (FOX), Brothers & Sisters (ABC), Happy Endings (ABC), och nu 
senast � e New Normal (NBC). Samtidigt är fl er framstående personer öppna 
med till exempel sin läggning och bakgrund, vilket öppnar upp en helt ny värld 
och normaliserar den. 

TV-serien Glee, skapad av bland annat Ryan Murphy, har haft speciellt stor 
genomslagskraft världen över, kanske just därför den tagit upp svåra ämnen 
så som mobbning och presenterat en bred palett av personligheter. Samtidigt 
som serien mött hård kritik från vissa har den hyllats av andra. Daniel Men-
delsohn skriver i artikeln Gay TV and Me i magasinet OUT om sin reaktion på 
den omtalade första kyss mellan karaktärerna Kurt och Blaine och hur en vän 
ringde för att få höra hans åsikt; ”“So?” he repeated. But I couldn’t talk; I was 
sni�  ing. He giggled. “You’re such a sap!” he said. I cleared my throat. “Fine, yes, 
I’m a sap.” � en I added a thought I’ve often repeated since. “But I think my whole 
life would have turned out di� erently if that episode had aired in 1975, when I was 
15, instead of 2011.”” (2012, 20 september). Isolationen han upplevde som ung 
på 60- och 70-talet, som fortfarande existerar på många håll idag, har trots allt 
genomgått en viktig förändring; genom representationen i fi lmer, TV, musik, 
litteratur och reklam har dagens kultur fått en ganska avslappnad inställning 
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och stödja skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Rädda Barnen är 
en annan organisation som med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets 
rättigheter värnar om just barns rättigheter och arbetar däribland mot mobbn-
ing genom att ställa krav på dem som har ett övergripande ansvar, det vill säga 
kommunerna, Skolverket och regeringen (Rädda Barnen, 2012). 

Vidare kan BRIS, Tjejjouren och RFSL nämnas som organisationer som 
arbetar med dessa frågor i Sverige (se bifogad lista för fl er). Bland andra interna-
tionella projekt som jobbar för att göra skillnad kan nämnas It gets better (Det 
blir bättre i Sverige) och � e Trevor Project.

Mobbning kan vara resultatet av fördomar som ofta växer ur okunskap och just 
därför är det av stor vikt att utbilda och informera på skolor och arbetsplatser. 
Med samma anledning är det av stor vikt att ha en mängd förebilder att se upp 
till och fundera över både ung som gammal. 

Populärkultur spelar stor roll i våra liv och amerikanska TV-serier är utan 
tvekan en del med stor påverkan världen över. På senare år kan man tydligt se 
förändringar i hur tidigare, mer eller mindre osynliga, personligeter och grup-
per nu tar plats i strålkastarljuset, exempelvis i serier så som Modern Family 
(ABC), Glee (FOX), Brothers & Sisters (ABC), Happy Endings (ABC), och nu 
senast � e New Normal (NBC). Samtidigt är fl er framstående personer öppna 
med till exempel sin läggning och bakgrund, vilket öppnar upp en helt ny värld 
och normaliserar den. 

TV-serien Glee, skapad av bland annat Ryan Murphy, har haft speciellt stor 
genomslagskraft världen över, kanske just därför den tagit upp svåra ämnen 
så som mobbning och presenterat en bred palett av personligheter. Samtidigt 
som serien mött hård kritik från vissa har den hyllats av andra. Daniel Men-
delsohn skriver i artikeln Gay TV and Me i magasinet OUT om sin reaktion på 
den omtalade första kyss mellan karaktärerna Kurt och Blaine och hur en vän 
ringde för att få höra hans åsikt; ”“So?” he repeated. But I couldn’t talk; I was 
sni�  ing. He giggled. “You’re such a sap!” he said. I cleared my throat. “Fine, yes, 
I’m a sap.” � en I added a thought I’ve often repeated since. “But I think my whole 
life would have turned out di� erently if that episode had aired in 1975, when I was 
15, instead of 2011.”” (2012, 20 september). Isolationen han upplevde som ung 
på 60- och 70-talet, som fortfarande existerar på många håll idag, har trots allt 
genomgått en viktig förändring; genom representationen i fi lmer, TV, musik, 
litteratur och reklam har dagens kultur fått en ganska avslappnad inställning 

6

BILAGA 1

till homosexuella. Att sedan ha tillgång till internet där information, diskus-
sionsgrupper och forum lätt kan nås förenklar ungdomars uppväxt ytterlig-
are, menar Mendelsohn; “Part of the torture of growing up gay 40 years ago, by 
contrast, was precisely that there was nothing out there that you could look at and 
say, “� at’s me.” If you secretly liked other boys, you were pretty much convinced 
that you were the only boy in the world who had these feelings about other boys—or 
that, if you weren’t, there was no way to make contact with them. � e only place to 
see another gay boy was in the mirror.” (2012, 20 september).

På musikscenen har framförallt Lady Gaga, eller “Mother Monster”, lyst starkt 
och ledande i en trend av acceptans av såväl sig själv som andra. Med låtar som 
Born � is Way, Hair och inte minst hennes uttalanden har hon skapat en egen 
grupp av Små monster, som hon kallar sina fans. Sidan littlemonsters.com är en 
plats för att ”dela din passion och kreativitet i en gemenskap full av konst, godta-
gande, monster och Gaga” (LittleMonsters, 2012).  

Som svar på skriverier om hennes viktökning, lanserade hon i september A 
body revolution 2013 och laddade upp oretuscherade bilder av sig själv i un-
derkläder och uppmanade sina fans att fi ra sina upplevda brister. Till hennes 
bilder följde texten “Bulimi och anorexi sedan jag var 15.”, “Men idag går jag med 
i Body Revolution”, “ för att inspirera mod”, “och skapa lite M$therf*cking med-
känsla.” (Huffi  ngton Post UK, 2012).

Tillsammans med sin mamma har hon tidigare skapat the Born this way-stif-
telsen för att stärka ungdomar och inspirera mod. ”..att främja ett mer accept-
erande samhälle där skillnader, omfamnade och individualitet � ras. Stiftelsen är 
dedikerad till att skapa en säker och trygg kommun som hjälper ansluta ungdomar 
med de färdigheter och möjligheter de behöver för att bygga en vänligare, modigare 
värld. Vi tror att alla har rätt att känna sig trygga, ges befogenheter och göra en 
skillnad i världen. Tillsammans kommer vi att gå mot acceptans, mod och kärlek.” 
(Born Th is Way Foundation, 2012).

På svensk mark kunde man under hösten följa projektet 100 kroppar, ett projekt 
av studenten Lina Skerdén Gilstring. Genom egna skulpturer vill hon visa på 
den mångfald av kvinnokroppar som i vanliga fall sällan syns i media och på så 
sätt få fl er att inse att det fi nns något vackert hos alla kroppar, även de som inte 
lever upp till det rådande idealet (100 kroppar, 2012). 
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Varför mönster?
Fastän mönster idag oftast används som dekoration i olika sammanhang och 
miljöer, fi nns det många exempel på mönstertraditioner som vill förmedla 
något mer. Det kan handla om åsikter, känslor, propaganda, protester el-
ler hemligheter (Häggblom, 2007). Ett motiv som upprepas och återkommer 
regelbundet bildar ett mönster. Upprepningen kallas för rapport och i och med 
rapporteringen skapas en ny dimension och uttryck (NE, 2012b).

Just därför att de kan rymma så mycket information och säga så mycket på ett 
samlat sätt, har jag valt att arbeta med temat mobbning i detta format. 

Frågeställningen utgörs av att testa och utforska vad som kan uttryckas och 
förmedlas med mönster. Kan man visualisera specifi ka känslor man upplever i 
en utsatt situation och de som uppkommer längs vägen mot en bra självkänsla? 
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METODER

Arbetsmetoder
För att få en bra översikt och struk-
tur över arbetet började jag med att 
rita upp en mindmap som sedan 
la grunden för tidsplaneringen och 
fungerade som en slags lathund under hela arbetet. 

För att sedan anpassa fenomenet och arbetet till tidsschemat krävdes det att 
gallra ut essensen av fl era delar, så som bakgrundsarbetet och artefaktens om-
fång. Efter att ha trattat ner stora delar kvarstod sedan tre huvudrubriker på 
”känslor” att visualisera. För att ytterligare förklara dessa tre skapades separata 
listor med synonymer samt nyckelord. Utifrån dessa listor utformades sedan 
moodboards att grunda mönstren på.

Inspirationsbilder, tagna på diverse mönster, användes i ett tidigt stadium för 
att skapa en bild och ett bibliotek av den bredd av mönster som existerar och 
vilka möjligheter som fi nns. Ytterligare en arbetsmetod, om inte den viktigaste, 
var självklart att skapa en bra och relevant spellista att lyssna på i bakgrunden. 

Efter att ha startat igång arbetet och gjort upp min plan behövde jag ett 
miljöombyte för att rensa huvudet och nå rätt sinnesstämning och lämnade 
därmed Piteå för rötterna i Stockholm.  

Teknikmetoder
Utifrån bland annat fotografi er, skissades byggstenar till mönstren upp, både 
för hand och via ritplatta. De för hand skissade teckningar skannades sedan in 
och togs vidare i Illustator, där olika färger, former och kompositioner testades. 
Feedback på dessa mönsterskisser samlades sedan in från olika källor för att se 
om de uttryckte det som var tanken. Till själva rapporteringsdelen av mönster-
produktionen använde jag mig av så kallade hel- och tegelstensrapporter.
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PROCESS

I början av processen, när jag först tog mig an fenomenet, satte jag mig ner och 
försökte att utan någon censur slänga ur mig alla tänkbara känslor man går ig-
enom i en utsatt situation, så som mobbning. Jag valde med det att fokusera på 
egna erfarenheter eftersom de fanns närmast till hands. Skalade ner dessa ord 
och samlade de i grupper/faser och försökte vidare precisera rubriker till dem. 
Kom tillslut fram till sex olika grupper, men med tanke på tiden och kursen 
omfattning, krävdes ytterligare gallring och återstod efter det tre stycken. 

Likgiltig – Utstött – Introvert – Hopp – Styrka – Säkerhet 

1. Isolering/utfryst/avskärmad/missförstådd/förbisedd (o-/frivilligt)
2. Hopp, optimism, skapande, energi, styrka, växa, envishet, kämparglöd
3. Ta plats, se sig om, självkänsla/förtroende, säkerhet, öppna sig, stråla

Utfryst
Nästa steg var att utifrån de framställda moodboards, visualisera och gestalta 
dessa tre ”känslor” i mönsterformat. Det första mönstret jag började skissa på 
var ”utfryst” då den stod överst på listan och var den jag hade klarast bild av 
hur jag ville skulle se ut. 

Det element som stod klart i detta mönster var avsaknaden av rörelse, färg 
och detaljer. Att framkalla känslorna av isolering och avskärmning genom 
skuggfi gurer i en slags dimma. En bild (fotograf Erik Larsson) föreställande mig 
själv från moodboardet lös starkast med inspiration för just detta mönster och 
kom att bli grunden för det hela. 

Jag ville fånga känslan av ensamhet i en folkmassa och med den nästan apa-
tiska likgiltighet man i mörka stunder kan se på världen och sig själv. 

UTFRYST
ISOLERAD
INSTÄNGD

KORRIDORER
RUSTNING

MYLLER
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GLÖD
BYGGSTENAR/KLOSSAR

ENERGIKÄLLA
VÄXA/KLÄTTRA

HOPP

ENVISHET
STRÄVAN

BRYTA MÖNSTER
FLYTA/DRUNKNA

BALANS

“I HAVE A DREAM, A FANTASY 
TO HELP ME THROUGH REALITY” 

Glöd
Det andra mönstret hade jag från början inte en lika klar bild av som det första, 
till viss del beroende på att jag tidigare varit tvungen att tratta ner och slå ihop 
grupper. Jag hämtade inspiration ur moodboardet, som skulle representera vik-
ten av att uppmuntra och utöva den kreativitet som vi alla besitter och började 
experimentera med mitt eget ”telefonklotter”. 

Målet var att hitta en sorts balans mellan att fl yta/drunkna och visualisera en 
inre rörelse (glöd) men inte så pass att den syns på utsidan. Det växte till både 
höger och vänster och var svårt att styra över. Tillslut insåg jag att det som 
störde mig mest med skisserna var att det skiljde sig så markant emot det första 
mönstret då detta någonstans var tänkt att bli en serie. 

Därför gick jag tillbaka till det centrala i det första mönstret och letade upp 
fl er liknande bilder (dessa tagna samma dag som den tidigare men då av Terese 
Brännström). Utifrån dessa försökte jag sedan kombinera de med de geometris-
ka fi gurer jag skapat av telefonkluddet. 
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Stråla
Det sista mönstret var jag säker på skulle vara en mindre färgexplosion och slå 
sönder den mur det första mönstret utformade. Men även här stod jag inför 
problemet att ha för många vägar att följa och veta vilken som var rätt i sam-
manhanget. Skillnaden nu var dock att jag direkt utgick från samma fotoses-
sion som tidigare. 

Jag gick på en mer eller mindre psykedelisk och lekfull känsla, där fi gurerna 
fi ck ta plats och lämna sin tidigare bur av isolering. 

TA PLATS
POSITIV
STOLT
FÄRG

LEKFULL
TRYGGHET

+Till detta mönster 
blev det inget 

moodboard, i alla 
fall inte i traditionell 

mening utan jag 
utgick från känslan 

i detta “fotomönster“ 
jag lekte fram.
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RESULTAT

Utfryst
Det nedan presenterade mönstret, var det som jag i slutändan blev mest nöjd 
med och som bäst fångar den syn jag har av en utfryst/isolerad/depressiv situ-
ation. Avsaknaden av detaljer, distansen till fi gurerna och den ändlösa upprep-
ningen presenterad i en suddig gråskala speglar till många delar sinnesstämnin-
gen hos en människa med depression, som kan bli en följd av utfrysning.  

Tanken är att samtidigt som att man ser på världen med likgiltiga ögon, 
identifi erar man sig med den där grå, nästintill osynliga, fi guren mitt bland alla 
andra.  
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Glöd
Den långa och spretiga processen fram till detta slutgiltiga resultat, speglar 
ändå rätt bra det mönstret vill säga. Att hitta rätt väg i en labyrintlik värld, som 
ofta pendlar mellan ljus och mörker, är inte lätt. Det gäller att ta vara på de 
ljusglimtar man trots allt ser, låta dessa väcka en till liv och ge en kraft att bryta 
dåliga mönster. 

Färgerna är fortfarande dova men börjar som sakta spricka upp. Detsamma 
gäller fi guren som börjar resa sig ur sin säkra fosterställning och sakta tar färg 
och form. 
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Stråla
Detta mönster handlar om att ha kommit till den punkten i sin självkänsla 
att man vågar ta plats och stå upp för sig själv och andra. Att med färg och 
utsträckta armar på ett lekfullt sätt våga ge sig ut i världen, tillsammans med 
en grå fond av erfarenhet i bagaget. I detta fall har jag hämtat den starka gul/
orange färgen samt den cerise ur godis från tobaksaff ärer populära bland hög-
stadieelever. Bakom det valet ligger just det att se det vackra i och omfamna 
något som tidigare varit betingat med ångest. Att bryta sina mönster. 
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SLUTREFLEKTION

Efter genomfört arbete återstår det då slutligen att refl ektera över processen 
och resultatet. För mig började denna process redan i somras då jag visste att 
jag på ett eller annat sätt ville utforska mönstervärlden detta år. Jag började 
därför samla på mig foton av diverse mönster jag kunde hitta och se i miljöer 
jag redan vistades i. Dessa foton kom sedan att bli en liten inspirationsbank för 
att sparka igång detta arbete. Första delen i denna kurs bestod också utav en 
metoddel med fokus på akademiskt skrivande, där jag valde att skriva en artikel 
om mönsterhistoria.
 
Allt detta gav mig goda verktyg att själv försöka mig på att producera mönster, 
men jag ville inte endast göra detta i dekorativt syfte utan valde att utforska vad 
man egentligen kan förmedla med mönster. Skulle det fungera att ge uttryck åt 
ett ämne så som mobbning? Till detta krävdes en del research och bakgrund-
sarbete och då jag starkt tror på att man måste lyfta fram och öppet prata om 
problem som dessa, blev synvinkeln att visa på exempel där detta görs. 

Idén att sedan producera mönster efter det givna temat grundade i att ge nytt 
ljus åt detta område. Att dels ta fasta på egna erfarenheter och ha dessa i åtanke 
genom hela processen var viktigt i självterapeutiskt syfte, så väl som att visa på 
vikten av att utnyttja dessa delar till ens fördel genom att skapa något nytt. Jag 
tror det kan vara nyttigt att se mindre bra upplevelser som en ”researchperiod” 
och använda de byggstenar man därigenom fått.

 
Något som alltid gör sig påmint i vilket arbete man än utför är tiden och såväl i 
detta fall. En del tekniska problem och olyckor försenade processen och jag fi ck 
inte lika mycket tid som jag hade velat till själva produktionen. 

Tjusningen med mönster för min del är, förutom färg och form, att de kan 
rymma så mycket information och säga så mycket på ett samlat sätt. Det är 
komplext liksom ett kollage och just i och med detta är möjligheterna och 
kompositionerna oändliga. Något ett tidsschema inte är. 

Resultatet blev därför varierande i mitt tycke. Det första mönstret hade jag från 
början en rätt klar bild över och slutresultatet blev min första skiss, efter att ha 
experimenterat med en hel del andra versioner däremellan. De två andra mön-
stren hade jag inte samma klara bild utav, mest en förnimmelse, och krävde 
därmed mer tid att skissa fram. Även ifall jag i stort sett är nöjd med dessa 
slutresultat också skulle jag vilja ta dem ett till varv innan de känns helt bra. 
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Rent kunskapsmässigt har jag lärt mig att hantera min ritplatta betydligt bättre 
än innan men framför allt har jag fått tid att refl ektera och pröva förhållandet 
mellan färg, form och känslor och hur vi uppfattar dessa. 

Mitt mål, att utforska vad man kan säga och förmedla med mönster, har jag i 
och med detta uppnått genom att jag fullföljt min plan. Huruvida jag lyckats 
förmedla de tänkta ”känslorna” till en publik med endast mönstren som källa 
däremot står inte klart eftersom jag inte testat dem i någon bredare utsträckn-
ing. Jag undvek att specifi cera en målgrupp för detta arbete just därför att jag 
utgick från mig själv och att det inte skulle vidare i detta arbete. 

Tanken med denna fördjupning och arbete var hela tiden att ta det vidare i 
examensarbetet som följer och däri ligger vikten av målgrupp. I examensarbetet 
planerar jag att utforska sätt att presentera mönster på och optimalt sett hitta en 
form som man kanske inte tänker på i första hand.  
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