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Hur designar man ett  
tapetmönster för fondväggar 
och hur ser designprocessen ut?
 
I alla tider har människan dekorerat hemmets väggar, alltifrån 
grottmänniskans inristningar till den moderna människan 
som fäster självhäftande väggdekorationer på sina väggar. 
Budskapen kanske inte är detsamma då som nu, men alla har 
vi något vi vill uttrycka.  

Det vi tycker är intressant just med tapeter är att det har fun-
nits så pass länge och att mönstren i sig inte har förändrats 
särskilt mycket från början av 1800-talet fram tills nu.  Många 
äldre motiv kommer igen som till exempel medaljonger och 
växter. Det var först när Evelin tapetserade om hemma som 
tanken på att designa egna tapetmönster uppkom och när vi 
såg Lisa Bengtssons examensarbete bestämde vi oss för att 
göra en tapetkollektion tillsammans. (Läs mer om vem Lisa 
Bengtsson är på sida 6) 

Vi har tittat på olika formgivares tapetmönster och blivit  
inspirerade till att skapa vår egen kollektion som vi presen-
terat i en tapetbok med en tillhörande broschyr.

Denna dokumentation kommer att ta upp lite kring tapetens 
historia och hur olika faktorer påverkar rumsuppfattningen. 
Vi kommer även leda er igenom vår designprocess.
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Tapetens historia 

Tapis
Ordet tapet härstammar från franska ordet tapis vilket betyder ett 
textilt material. Den ursprungliga tapetseraren var även en  
hantverkare som arbetade med tyger och inte papperstapeter här i 
Sverige. Det var först en bit in på 1800-talet, som ordets betydelse 
ändrades från textilt material till papperstapet. 

Papperstapeten 
Under 1500-talet hade papperstapeten spridit sig över stora delar 
av Europa som ett alternativ till de dyrare materialen som fanns, 
även om papperet i sig var dyrt. Det användes olika tekniker för att 
skapa ett tapetmönster och tapeterna spikades eller limmades fast på 
väggarna. 

Under mitten av 1800-talet blommade den tekniska utvecklingen 
inom tapetbranschen. Det dröjde inte länge förrän man i England 
utvecklade en motordriven cylinderpress som gjorde att man kunde 
producera ändlösa tapeter, vilket ledde till att design och kvalité 
blev viktigare. Samtidigt i Frankrike introducerades tapeter på rulle 
vilket ersatte de stora pappersarken helt. Det blev billigare att  
producera men nackdelen var att tapeterna bleknade väldigt fort 
och blev lätt smutsiga.  

Under 1880-talet blev det modernt att tapetsera i taket, en trend 
som många idag tror är helt ny, detta har formgivaren Lisa  
Bengtsson tagit fasta på. 

Äldre tapetmaterial
Material som användes långt innan papperstapeterna var bland 
annat vävda tapeter som användes till att skapa värme i kalla sten-
palats, eller gyllenlädret som importerades från Holland. Vanligt 
förekommande var också blommiga bomullstyger från Indien likaså 
sidentyger av olika slag. Det var också vanligt med ylletyger som 
var tuskaft- eller kypertvävd, eller hopsydda våder av linne och 
hampa som kunde mönstras och bearbetas till vattentåliga vaxduk-
stapeter.  Men när papperstapeten började produceras i större skala 
började man efterlikna de tidigare materialen på papper.  

Dagens tapetmaterial
Papperstapeten är vanligast i Sverige då nästan alla hem har en 
papperstapet. Den är i regel gjord av 150 gramspapper, då det är en 
tillräckligt stark kvalitet som gör att tapeten inte går sönder så lätt. 
Ett annat alternativ som idag också är väldigt vanligt, är den så  
kallade ”non-woven” med varumärkesnamnet ”Easy up”. Det är en 
relativt ny tapetkvalité där man sätter klistret på väggen istället för 
på tapeten, enkelt och smidigt. Den största skillnaden i kvaliteten 
jämfört med andra tapeter, är att den innehåller syntetiska fibrer 
som gör att den håller ihop bättre och är lättare att skära till runt 
dörrar och fönster. 
 
Vill man ha en mer tålig tapet ska man välja vinyltapet som är 
betydligt tjockare än papperstapeten och non-woven. Den är också 
avtorkningsbar och tåligare mot smuts. Lämplig att ha i köket, käl-
laren eller platser där man inte vill lägga så stor energi på under-
laget. 
Textiltapeten, det vill säga vävda tapeter, är på väg tillbaka. De pas-
sar bra som fondvägg och är ypperliga för att dölja ojämnheter i 
väggarna. 

Lisa Bengtssons taktapet “Edith”. 
Hon inspireras mycket av  
sångerskan Edith Piaff och gjorde 
en tapet, anpassad för tak, som kan 
anpassas utifrån kundens önskemål.
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Faktorer som påverkar  
rumsuppfattningen

Färger, ljus och rummets proportioner påverkar hur vi upplever 
rummet.  Med proportioner menas förhållandet mellan rummets 
längd, bredd och höjd.  
Ett bra exempel på detta upptäckte vi då vi skulle besöka en väns 
lägenhet som hade samma planlösning som Evelins lägenhet. 
Hemma hos Evelin har köket ljusblå tapeter och vardagsrummet 
har ljusgula. Köket och vardagsrummet hos vännen uppfattades 
som betydligt mindre. Detta på grund av att kökets mörkröda färg 
gjorde rummet tungt och kompakt. När vi sedan kikade in i  
vardagsrummet kändes det rummet mer långsmalt då hela  
långsidan i rummet var tapetserad med en mörkbrun färg.  
Vi stod länge och funderade på om det var en exakt lika stor  
lägenhet och tog måtten och gick hem och mätte. Och ja,  
rummen var exakt lika stora.

Vertikalrandiga tapeter “lyfter” taket och 
rummet känns högre och får mer rymd.

En mörk vägg på bortre väggen får rummet 
att kännas kortare.

Skrovliga väggar och stora mönster ger intrycket av att tränga sig på oss. Rummet verkar mindre.

Horisontellt randiga “sänker” taket och 
rummet känns lägre. 

Mörkt golv och tak får rumshöjden att kännas 
lägre.

Ett vitt golv, vita väggar och ett vitt tak 
upplevs som overkligt. Rummet har ingen 
tyngdpunkt och du känner inte golvet. Allt 
känns svävande.

Då färgen på väggen dras ned en bit från taket 
så upplevs takhöjden som lägre.

Mörka färger mot motsatta väggar gör att 
rummet upplevs som smalare.
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Färg
En genomarbetad färgsättning ger din arbetsplats eller ditt hem, ett 
livfullt innehåll. När du skall färgsätta ett rum, en bostad eller en ar-
betsplats finns det några viktiga aspekter som påverkar valet av kulör: 
Människor som ska vistas i rummen eller de aktiviteter som sker där, 
rummets arkitektur, proportioner och formspråk, befintliga material i 
golv, paneler samt dagsljus och belysning. 
I boken ”Färger i vardagsliv och terapi” skriver Karl Ryberg:
”[…] Inom offentlig miljö och arbetsliv är färgen därför i många 
fall lagstadgad för att skydda och informera individen. Men även vid 
inredning av hemmiljö gör man klokt i att erinra sig färgernas psyko-
fysiska påverkan.” 
 
Under vår arbetsprocess hade vi färgval i åtanke. Vissa tapetmönster 
gjorde vi först väldigt färgstarka men kom sedan på att en del kanske 
var för extrema, därför gjorde vi dem i flera olika färgvarianter så att 
det förhoppningsvis skulle falla fler i smaken. Ryberg beskriver också 
att olika färger och nyanser lämpar sig bättre i vissa rum än andra, 
till exempel matrelaterade färger i köket och avslappnande färger i 
sovrummet, men det är ju självklart upp till var och en. Trenderna 
förändras och vi tror att personer som inte har kunskapen om färgers 
påverkan ofta väljer tapet beroende på hur möbler och rummet ser ut.  

Ljus
Ljuset är viktigt att tänka på när man väljer tapet. Har man en tapet 
med blanka inslag bör man tänka på hur ljuset faller in i rummet från 
fönster, lampor etc. Hur ser rummet ut? Ljuset kan spela stor roll i hur 
rummet framhäver tapeten. 
 
Mönster på tapeten
Ju större mönstret är desto längre betraktelseavstånd behövs för att 
man ska se mönstret som en helhet. Precis som när man sitter långt 
fram i en biosalong så blir helheten av duken mindre och man måste 
vända på huvudet och flytta blicken för att se hela bilden. Därför kan 
det vara bra att ha i åtanke vilket rum som tapeten ska appliceras i 
och om det är ett stort eller litet mönster. Fundera över hur rummet 
ska upplevas, ett stort mönster i ett litet rum kan ju samtidigt göra att 
rummet känns mer ombonat.  Små mönster kan vara lämpligt i mindre 
rum eftersom man kommer närmare mönstret och kan se vad  
mönstret föreställer. 

Fondväggar
Idag är det väldigt populärt med fondväggar i olika varianter.  
Ordet fondvägg står för; En vägg där man har en tapet eller en färg 
som sticker ut medan de övriga väggarna är i en annan nyans. Det  
roliga med fondväggar är att det finns så många olika mönster och 
färger att leka med. Enligt inredningsarkitekten Irené Aili bör fondväg-
gar vara häftiga med stora mönster och gärna ha mycket färger. Numer 
kan man även göra sin egen fondvägg av till exempel ett eget fotografi. 
Det experimenteras även mycket med hur man sätter upp sina  
tapeter. Man kan tapetsera våderna liggandes, låta tapeten sträcka sig ut 
på taket eller en bit in på väggen bredvid för att påverka rums- 
uppfattningen. Det börjar bli mer vanligt att tapetsera fler än en  
mönstrad vägg eller att tapetsera hela rummet med fondväggstapeter. 

”Olika färger och kulörer i samma tapet gör det lättare att  
matcha inredning” (Irené Aili)

Vertikalrandiga tapeter “lyfter” taket och 
rummet känns högre och får mer rymd.

En mörk vägg på bortre väggen får rummet 
att kännas kortare.

Skrovliga väggar och stora mönster ger intrycket av att tränga sig på oss. Rummet verkar mindre.

Horisontellt randiga “sänker” taket och 
rummet känns lägre. 

Mörkt golv och tak får rumshöjden att kännas 
lägre.

Ett vitt golv, vita väggar och ett vitt tak 
upplevs som overkligt. Rummet har ingen 
tyngdpunkt och du känner inte golvet. Allt 
känns svävande.

Då färgen på väggen dras ned en bit från taket 
så upplevs takhöjden som lägre.

Mörka färger mot motsatta väggar gör att 
rummet upplevs som smalare.
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När något är på tapeten
- trender förr och nu 

Tapeterna vi tittat på lämpar sig bäst som fondväggar då det oftast 
har starka kontraster. Vi har inte tittat närmare på ”vanliga” tapeter, 
eftersom vi i vårt arbete ska göra mönster för fondväggar. 

Enligt våra observationer runt om i färgbutiker och på tapet- 
tillverkares webbsidor har vi noterat att det är väldigt mycket  
organiskt, blommor och blad i olika formationer men även djur, 
oftast fåglar invävda i ett härligt blommönster. Mycket färgkombi-
nationer, metalliskt skimmer, men även nyanser som går ton i ton. 
Det varierar i storlek, men det var i överlag större mönster.  
Ränder blev populärt i slutet av förra året och håller i sig än, både 
på längden och tvären. En randig tapet är ju rolig på det sättet att 
man kan tapetsera den liggande eller stående beroende på hur man 
vill ha det.  
 
När vi var på färgbutiken Colorama i Luleå i våras under deras 
temakväll om trender 2009, visade de olika tapetseringsmöjligheter 
för en randig tapet och hur det ger olika uttryck. Vi pratade även 
med en butiksanställd om trender. Det hon sa var liknande det 
vi nämnt tidigare, mycket blommor och blad samt att färger som 
senapsgul, blå och terrakotta skulle komma mer och mer.  
 
Enligt inredningsarkitekten Irené Aili så trodde hon att tapeterna 
skulle bli mer minimalistiska eftersom inredningsattiraljer idag  
börjar bli mer viktiga. De färger som hon trodde skulle bli trendiga 
var varma jordfärger, samt blå i olika nyanser, dov-blå, dala och 
gråblått.

”Ganska dålig på det”
- Formgivaren Hanna Werning, om att hålla reda på vad som är trendigt. 
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”Ganska dålig på det”
- Formgivaren Hanna Werning, om att hålla reda på vad som är trendigt. 

Hanna har svårt att hänga med i trender då hon själv är så insnöad i 
det hon gör.  Men hon utgår ifrån det som känns bra och är  
kanske i samklang med nutiden.  Arbetar hon mot kund utgår hon 
självklart ifrån kundens önskemål och målgrupp.

Trender genom åren
källa: www.grutes.se

1700 Glesa blomslingor, rutor och ränder, ofta på ljus botten.

1800 Intensiva färger och kraftiga mönster, gärna kinesiska, William Morris  
tapeter är typiska för sent 1800-tal.

1900 Jugendstilen kom som en reaktion mot 1800-talets mörka inredningar. 
Färgerna blev ljusare och blommorna stiliserade med slingrande bladverk.

1920 Art deco-stilen slog igenom med svarta konturer, mörk botten och 
starka dekorfärger. Mycket ornament, gärna blomkorgar i svart och guld.

1930 Lågmälda tapeter i ljusa, klara färger. l sann funkisanda tillverkade Duro 
enfärgade tapeter. Det fanns också djärva kubistiska mönster med cirklar, 
kvadrater och trapplinjer.

1940 Diskreta och gärna gråa, lugna mönster. Tunna, ljusa linjer och små 
buketter, ofta på ljusgrå botten.

1950 Mjuka organiska former och trianglar, gärna i form av vita linjer på grå 
botten. På håll kunde tapeten se enfärgad ut men på nära håll syntes 
mönstret. Dessa tapeter fick öknamnet havregrynstapeter.

1960 Fondtapeterna slår igenom, till exempel med kastruller och maträtter 
till köket. Diskreta mönster på präglat papper.

1970 Stormönstrat, blommor och medaljonger i starka färger. Svenska 
formgivare ritade tydliga mönster i klara färger på vit botten.

1980 Strukturtapeter och bårder. Pasteller, många väggar var aprikos, 
honungsgula eller pistagegröna.

1990 Svampade och rollade mönster. Lugna jordfärger och allmogeromantik 
där tapeterna skulle se handgjorda ut. Designers Guild lanserade ärtgrönt.

2004 Enfärgat och storblommigt. Nu har vi, som på 1930-talet, en trend 
med ljusa, enfärgade väggar samtidigt som de stormönstrade, effektfulla 
tapeterna är populära. Hetast är överdådiga blommönster.

2005 Fototapeter och sjögrästapeter. Fortfarande enfärgat och storblommigt.
 
2006 Fototapeter med eget motiv. Allt från semesterbilder, barn, 
fotomontage, båten, hästen, eller favoritfotbollslaget.

2007 Fototapeter med eget motiv (stora för hela väggar och små, smala för 
garderober och som stora tavlor) Medaljongtapeter, stormönstrade i guld, 
silver, vitt, svart, rosa, grönt. 

2008-2009 Fototapeter med eget motiv. Topplistan storstadsbilder, semester-
bilder, barn, sommarställets utsikt, bröllop. 

1700-talet

1930-talet

1800-talet Början 1900-talet

1970-talet 1980-talet

http://www.grutes.se
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Arbetsprocessen

Det första vi gjorde var att titta runt på Sveriges olika tapetföretag 
och deras formgivares egna portfolier via webben, samt andra 
formgivare som har gjort mönster som vi gillat. Där hittade vi  
väldigt mycket inspiration som skulle kunna ge oss idéer senare. 
För att vi båda skulle veta exakt vad som gällde för arbetet sam-
manställde vi en kommunikativ plattform där vi bestämde att vi 
skulle göra femton mönster, fem enskilda och fem gemensamma 
som skulle presenteras i en tapetbok. Vi valde också att komplettera 
boken med en broschyr för att visa hur tapeten kan se ut i naturlig 
storlek i ett rum. Därefter planerade vi vårt arbete och gjorde upp 
en tidsplan. Sedan mailade vi runt till Sveriges olika tapetföretag, 
bland annat Borås tapeter och Mr Perswall för att ta reda på teknisk 
fakta om hur man går till väga för att formge mönster och vad man 
ska tänka på innan tryck.  

Lisa Bengtsson 
Vi kontaktade även formgivaren Lisa Bengtsson för att ta reda på 
hur hennes arbetsprocess ser ut. Lisa är en ung designer som gjorde 
ett examensarbete vid Berghs för några år sedan, där hon designade 
sin tapet ”Familjen” som nu säljs över hela världen.  Vi fick inget 
svar av henne då men ett tag senare in i designprocessen fick vi 
chansen att träffa henne under en workshop på Institutionen för 
musik och medier, Luleå Tekniska Universitet. Det var en väldigt 
intressant föreläsning och workshop. Efter hennes föreläsning fick 
vi möjligheten att prata med henne personligen och hon gav oss 
direkt konkreta tips och positiv feedback på våra mönster som 
vi dittills hade gjort. Men hon var tydlig med att det enbart var 
hennes egna åsikter, eftersom smaken är som baken!  Efter den 
dagen var vi väldigt nöjda och glada då vi kände att vi var på god 
väg, plus att det var roligt att höra från en känd formgivare att det 
vi gjort hittills var bra. 
 
Hanna Werning 
Vi gjorde även en telefonintervju med formgivaren Hanna Wer-
ning, känd för sina tapetkollektioner ”Hanna” och ”London”, 
angående hennes arbetsprocess. Hon inspireras av det mesta i varda-
gen, skogen, träbark, mosaik på gatan eller olika upprepningar som 
hon hittar. Hon är också väldigt förtjust i detaljer.  Hanna anser att 
för att göra en kollektion bör man tänka på att mönstren har något 
gemensamt som till exempel att det enbart är organiska mönster 
eller att namnet binder ihop dem. 

Kommunikativ plattform 

UPPDRAGET
Vi kommer att genomföra en studie för att ta reda på hur designprocessen ser ut för att designa 
tapetmönster. Detta kommer vi att utföra genom att prata med formgivare inom tapetbran-
schen, tryckerier och vår tilltänkta målgrupp. 

PRODUKTEN
Produkten är våra designade mönster som är möjliga att tryckas på tapetvåder och fungera i 
såväl privata- som offentliga miljöer. Dessa mönster kommer att presenteras i form av en 
”tapetprovsbok”.

FÖR PROBLEMET VIKTIG BAKGRUNDSINFORMATION
Största problemet är att få ut våra mönster på marknaden. Det finns så otroligt många olika 
kollektioner av tapetmönster, så vi måste övertala någon av de större tapetleverantörerna att titta 
på våra mönster till en början.

KONKURRENS
De största konkurrenterna är givetvis de övriga formgivarnas mönster som redan ligger ute i 
butik och redan är känd för målgruppen.  En annan viktig konkurrent är alla webbsidor som 
gör det möjligt för vem som helst att skapa sina egna tapeter. Man kan dessutom ladda upp 
egna fotografier som sedan blir tryckt på en såkallad fototapet. Det finns även väggdekorationer 
för de som inte orkar tapetsera själva. Det är ett mycket enklare och billigare alternativ för att 
förnya sina väggar. Sedan för de som är extra kreativa och händiga hemma så finns det dem som 
målar egna motiv själva på väggarna och kanske väljer bort tapeter helt och hållet.

MÅLGRUPP
Den primära målgruppen är tapetleverantörerna som till exempel Borås Tapeter som kan till-
verka våra tapeter och se oss som tapetdesigners.  Genom detta kan vi få våra tapeter tryckta 
och expanderade i färgbutiker som i sin tur når den sekundära målgruppen, vilka är de personer 
som köper tapeterna, dessa kan vara alltifrån privatpersoner till företag.

IDÉ OCH MOTIVERING
För att nå ut till en stor målgrupp har vi tänkt ha en stor variation av mönster. Därför kommer 
varje tapetmönster att ha sitt unika formspråk.  Alltifrån mycket färg med organiska mönster till 
sparsmakade färger och former.

MEDIA
Vi ska producera mönster digitalt med målet att få dem tryckta på riktigt tapetpapper.  
Tapetproverna ska visas i en bok. Eventuellt trycks det med digitaltryck hos Mr Perswall som 
tillhör Decor Maison.

BUDGET
Mr Perswall har erbjudit oss att trycka våra tapetprover för 100 kr/kvm. Med en vådbredd på 
45 cm. Vi kommer att ha runt 15 mönster i vår bok.

ÖNSKAD EFFEKT
Vi önskar att vi ska kunna sälja in våra mönster, få de tryckta och i framtiden se våra mönster 
på folks väggar. Även att vår tapetprovsbok ska bli attraktiv och sticka ut i mängden.

“Familjen” av Lisa Bengtsson

“Kastanjetrast” av Hanna Werning
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Mr Perswall
Inom kort svarade Kristian Skoglund från Mr Perswall och gav svar 
på våra frågor och han lät väldigt positiv!  
 
”Då vi gärna vill hjälpa er att utvecklas inom  
tapetområdet, och ser det som en investering för framtiden, kan vi erbjuda er 
provtryck för 100kr/kvm.” (Kristian Skoglund)

I och med detta bestämde vi oss för att trycka digitalt hos Mr 
Perswall, dels för att de svarade så snabbt och positivt och dels för 
att det skulle vara mycket billigare att trycka digitalt än traditionellt. 
När man trycker digitalt kan man använda hur många färger man 
vill utan att det blir dyrare men med traditionellt tryck måste man 
tillverka speciella valsar för mönstret, vilket gör att kostnaden stiger 
radikalt. Däremot kommer vi inte redogöra hur den traditionella 
tryckprocessen går till eftersom vi valde att inte fördjupa oss i  
ämnet då vi skulle trycka digitalt.

För att trycka hos Mr Perswall behövde vi bara tänka på vådbred-
den, som skulle vara 45 cm och inte 53 cm som för traditionellt 
tryck.  För att kunna göra ett upprepande mönster måste vi göra en 
mönsterrapport. Man kan tänka sig att det är en enda ”pusselbit” 
som upprepar sig mot alla fyra sidor. Vi valde att göra vår rapport 
kvadratisk, alltså 45*45 cm, dels för att vi ville ha en kvadratisk ta-
petbok och för att vi ville visa upp hela rapporten i naturlig storlek. 

Ute på mönsterspaning!
Efter att vi gjort all research på nätet ville vi ut i färgbutikerna 
(Rustas avdelning för tapeter, Trend 4 Home, Flüggers färg, Col-
orama) för att spana på tapetutbudet. Vi skrev upp alla tapettill-
verkare/leverantörer vi kunde hitta. Vi fotograferade en hel del 
tapetmönster som vi gillade och det roliga var att vi ofta gillade 
samma mönster. Det hände mer än en gång att vi stod och tittade 
på samma mönster samtidigt utan att vi visste om det! Mönstren vi 
fotade av var tänkta att ge oss inspiration. Vi såg att blommor var 
vanligt förekommande och effekter som skuggor, raster, toningar, 
olika nyanser av samma färg och mönster i olika storlekar, randigt, 
struktur som bakgrund och starka färgkontraster. Vi blev nästan lite 
smågalna där inne och vi ville börja designa på en gång! 

Vi tittade även på hur tapetböckerna på färgbutikerna såg ut och de 
allra flesta var stora, cirka 50x50 cm. Vi hittade dock även en min-
dre variant med spiralbindning från Decor Maison och Mr  
Perswall. Där kunde vi känna hur tapetkvalitén var, då det var 
samma papper som vi skulle få våra mönster tryckta på. En stark 
tapet på 150 g, non woven-kvalitet som är ett formstabilt material 
och har en avtorkningsbar yta.

Coloramas temakväll
Vi anmälde oss till deras temakväll i hopp om att få veta mer om 
dagens trender inom tapeter. Det visade sig inte vara så givande då 
det mest gick ut på att kolla runt själv vilket vi redan hade gjort 
veckan innan. Men vi pratade med en säljare från Borås tapeter 
(ECO) och han sa att utmaningen idag är att göra en diskret tapet 
som kan fungera i ett helt rum. Det tyckte vi lät som en utman-
ing vilket vi senare prövade, varför inte ha en mönstrad tapet i ett 
helt rum? Ett tips han gav, som Björn Nilsson (designchef på Borås 
tapeter) använder sig av, var att tänka ut en specifik målgrupp för 
varje tapet. Vem är de, vad kör de för bil, var bor de, vad har de för 
ekonomi, religion? Detta var inget vi gjorde eftersom vi hade fått 
tips av Hanna Werning om att hitta sitt eget unika uttryck eftersom 
det blir ärligast. 

Bindning av bok
Vi hittade ett företag på internet som hette Perga som gör pärmar 
utifrån kundens önskemål. Dessa svarade sent men var positiva, men 
priset kändes lite väl högt för vår budget. 
Hur skulle vi göra nu? Skulle vi lämna ut boken på en färghandel 
förutsatt att någon tryckte tapeterna åt oss? Skulle vi då ha en bok 
eller två? Har vi en bok skulle vi ju inte få en var, men det skulle 
bli mer ekonomiskt. Skulle vi trycka upp två böcker skulle vi ju 
få en var. Då Mr Perswall sen sa att de inte kunde hjälpa oss med 
marknadsföringen tänkte vi om och valde att inte binda böckerna 
hos Perga. 
Men vi skulle få ihop våra tapetmönster till en bok så vi beslöt 
oss för att ta kontakt med Luleå Grafiska istället för att se ifall vi 
kunde få ett bättre pris och en snygg bindning och pärm. De var 
positiva och kunde hjälpa oss så vi beslöt oss för att binda böckerna 
hos dem istället. Broschyren valde vi att printa hos Arkitektkopia i 
Luleå, eftersom de gav oss ett bättre pris än Luleå Grafiska.
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Designprocessen
- Att tillverka mönster
 
Under vår designprocess har vi vid två tillfällen haft möte om våra 
mönster och hur vi låg till i tidsplanen samt gett varandra feed-
back. Det resulterade i femton olika mönster (fem enskilda och fem 
gemensamma). Det var väldigt givande att få denna konstruktiva 
kritik av varandra. Mönstren är gjorda i Illustrator och till största 
del handritade med våra digitala Wacom-ritplattor. Det är nu vi 
hyllar den tekniska utvecklingen som har gjort det möjligt att för 
oss att rita direkt in i datorn för hand. Vi har lärt känna programmet 
Illustrator bättre och lärt oss nya inställningar som förenklat vårt 
arbete. Under själva skisstadiet hade vi våra idéer om hur vi ville att 
ett mönster skulle se ut men det slutade ofta med att det blev något 
HELT annorlunda.  
 
Varför det blir så kan vi tänka oss bero på våra olika designstadier. 
Från idé till färdigt mönster händer det massor av saker som gör 
att mönstret utvecklas.  Då vi suttit tillsammans och arbetat fram 
ett mönster har vi ofta turats om att rita och båda har haft sin bild 
i huvudet om hur det skulle se ut. Sedan fick vi även många nya 
idéer när vi satt och kollade på när den andra ritade, vilket ledde till 
att våra idéer smälte samman och så småningom växte ihop till ett 
färdigt mönster. 

Ett försök till diskret tapet
Tanken var att vi skulle göra en vit, stilren tapet men den blev lila 
och sen grön. Vi skrattade åt oss själva i vårt misslyckande att göra 
det vi tänkte från början. Men för att inte få allt för dåligt samvete  
gjorde vi även tillslut en beige variant. Dessa döptes till “Leaves”.  
I denna stund insåg vi att vi hellre jobbar tillsammans än enskilt, för 
det är lättare att bolla idéer med varandra. Det mönster vi  
personligen gillar bäst gjorde vi tillsammans, vilket är “Blue Hue”.
 

Think outside the box
Efter vår telefonintervju med Irené Aili fick vi inspiration och ville 
göra en blå tapet. Det blev en tapet med olika blå nyanser med 
fåglar och växter som motiv. Vi utgick utifrån ett foto av en fågel 
och gjorde siluetter utav denna, så även med bladen. Men sen kom 
problemet med hur vi skulle få tapeten att upprepas på ett bra sätt. 
Vi bollade fram och tillbaka men det var svårt då vårt mönster var 
större än själva rapportstorleken (45*45 cm).  
 
Då började vi om från början och gjorde en stor illustration som 
sträckte sig över fyra rapportrutor i stället för en, som vi gjort tidig-
are. Vi vävde ihop dessa så att de skulle passa ihop med cirka 10-15 
cm förskjutning. Med förskjutning menas att rapporten mönster-
passas med ett visst antal centimeter. Denna blev vi väldigt nöjd 
med för att vi gillade hur mönstret upprepade sig och dess färger 
samt att vi kom på ett bra sätt att göra en mönsterrapport. 
 
Vi har även jobbat med ränder för att vi tyckte att det var en tidlös 
form. Med ränder kan man variera uttrycket i mönstret med att 
ändra tjocklek på ränderna och lägga de horisontellt eller vertikalt, 
vilket påverkar rumsuppfattningen. En annan faktor som påverkar 
rumsuppfattningen är färg. Ljusa färger gör att rummet ser större 
och luftigare ut medan mörka färger ger intrycket av ett mindre 
rum.  
 
Efter att vi pratat med butiksbiträdet på Colorama fick vi veta att 
terrakotta skulle bli inne igen, vilket vi kände skulle bli en utman-
ing. Hur gör man en snygg tapet i den färgen? Terrakotta känns 
väldigt ute fortfarande enligt oss.  

Det första vi gjorde var att försöka hitta en snygg terrakotta färg. 
Hur ser färgen ut? Det visade sig att det fanns väldigt många 
nyanser av terrakotta, men vi valde ut en som vi tyckte var  
passande. Sedan funderade vi över hur vi skulle gå vidare och vad 
vi ville ha för motiv. Vi började göra små fyrkantiga rutor med gråa 
kantlinjer som vi upprepade över hela ytan. Det blev en snygg ef-
fekt med lite djupkänsla. Sedan hittade vi en snygg blomma bland 
gamla fotografier som vi ritade av med ritplattan och förenklade en 
aning. Det blev en taggig blomma som ringlar sig upp på tapeten. 
Vi gjorde även några andra färgvarianter av mönstret; gul, grå och 
grön utifall terrakotta inte skulle slå igenom så stort. Vi döpte den 
till “Cactus”.

“Leaves”

“Leaves”

“Cactus”
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Hannas designprocess 

Mitt första mönster som jag började med var en blomma som jag 
gjorde i färgerna svart och blått och lade lite omlott på varandra. Jag 
satt väldigt länge med att försöka få till mönsterpassningen och det 
var inte lätt. Det ville aldrig till att stämma helt och jag förstod inte 
riktigt varför. Efter några dagars pill kände jag inte alls att den tillta-
lade mig lika mycket och jag insåg att den blev väldigt ful när man 
förstorade upp den till rätt storlek så jag beslöt mig för att skrota 
den tapeten och börja om.  

Jag hade länge velat göra ett mönster i turkos och brun för att jag 
tycker att det blir en fin färgkombination. Problemet var då att jag 
inte visste vad jag ville att det skulle vara för mönster. Jag började 
kolla igenom lite fotografier jag tagit några år tidigare, som jag 
alltid brukar göra när jag vill hitta inspiration. Hittade tillslut en 
fin bild på ett vasstrå som jag ville göra något av. Har använt mig 
mycket av min ritplatta i min arbetsprocess för att få fram mina 
mönster. Eftersom det är mycket enklare och roligare att rita med 
ritplattan än att sitta med ritstiftet i Illustrator. Detta mönster blev 
min första tapet. En tapet som jag skulle kunna tänka mig se i ett 
sovrum. Den heter “Reed Straw”.

 

Min andra tapet gick fort att ta fram. Jag satt och skissade upp  
blåklockor som jag lade mot en blå bakgrund vilket gav ett väldigt 
lugnt intryck, som jag gillade. Fick känslan av vår gamla som-
marstuga.  

Jag har märkt att min kreativitet ofta gör att alla idéer kommer på 
en gång och jag vill bara få ut allting så fort som möjligt. Oftast 
är jag som mest kreativ på kvällstid, jag gör ofta två, tre mönster i 
samma veva. Sedan är det inte säkert att jag blir nöjd med alla tre, 
men ibland kan jag plocka ut några delar och sätta ihop till något 
helt annat. Tycker det är kul att laborera lite och flytta och testa 
olika saker för att se om det kan bli något bra utav det. Det blir lite 
som ett pussel. 

Efter att jag gjort några mönster kände jag att jag gjorde väldigt 
mycket blommor och växter och ville därför göra något helt annat. 
Hanna Werning sa även i intervjun med henne, att det kunde vara 
spännande att lära av andra och efterlikna något som någon annan 
gjort. Jag tyckte ju om Lisa Bengtssons tapet 

“Reed Straw”Mitt första mönster jag valde
att inte ta med

”Familjen” och bestämde mig för att 
göra något liknande. Så där mitt i 
skapandet började jag fundera på 
kommunikation och ställde mig frågan; 
Hur kommunicerar vi med varandra 
genom tal? Svaret blev telefoner. Sagt 
och gjort så satte jag mig och letade upp 
bilder på telefoner som jag sedan ritade 
av med min ritplatta och ordnade dessa 
till ett mönster. “Call Me” är en blandning av antika telefoner 
blandat med en mobiltelefon för att symbolisera teknikens utveck-
ling. Det var lite pilligt med mönsterpassningen även här men det 
blev bra tillslut. Tycker det blev en kul tapet som skulle kunna 
passa i ett kontor eller i en telefonbutik. Jag blev nöjd! 

Efter att vi pratat med Irené Aili och fått veta att det är bra om ta-
peter har många olika färger för att det är lätt att matcha inredning 
till det, ville jag göra en färgglad tapet. Det blev dock en mörkare 
tapet med mycket växter, grenar och blommor i klara färger. Fick 
återigen kämpa med mönsterpassningen på den tapeten.  

Sedan hade jag lite planer på att göra ett kattmönster. Jag började 
göra några katter som blev väldigt fina men kanske inte skulle passa 
bra på en tapet, så därför blev det ingenting utav det. Men vi fick 
användning av mina katter senare i vår broschyr!

Mitt sista mönster kom till av en slump, det hade egentligen in-
genting med tapetmönster att göra. Jag skulle göra ett grattiskort 
och hade klottrat en blomma på ett papper som jag scannat in. 
Sedan var det meningen att jag skulle beskära mönstret en aning 
men jag råkade trycka på fel knapp i programmet och hela mön-
stret förvandlades till ”Outlines”. Jag blev lite förvånad över hur bra 
det blev. Sedan föddes tankarna att testa upprepa det.  Jag fick vrida 
och vända lite på det, men efter ett tag gick det att upprepa och det 
funkade riktigt bra. Mönstret ser ni här till höger.

Precis som mycket av mina andra designsaker brukar göra så  
uppkom mönstret av en slump och med de orden avslutar jag min 
självständiga designsprocess.

“Outlines”
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Evelins designprocess 

Jag har haft en hel del idéer under arbetsgången, som till exempel 
att ta inspiration av frukt, illustrera lysande lampor, en tapet med 
norrländsk anda, en mer ”skitig” tapet med nött känsla, illustra-
tioner uppbyggda av raster och en hel del annat.

Oftast då jag ritar eller kluddar under ett telefonsamtal blir det 
någon form av blomma, hjärta eller någon krumelur och detta 
gäller även om jag ska göra mönster. Fick fram en del olika blom-
mor under designprocessen men en del visste jag inte om de 
skulle passa i ett tapetmönster. Gjorde en variant med små frön 
eller groddar med mjuka färger, en grålila bakgrund och grågröna 
frön. Jag försökte tänka på det Irené Aili sa, dovare färger och mer 
sparsmakat. Jag ville att dessa frön skulle spela runt på ytan på något 
häftigt sätt men ändå med diskreta färger.  

Jag ville verkligen få till en tapet i norrländsk anda men jag fick 
aldrig till det som jag ville. Förvisso gjorde jag en söt tapet med 
hjortron på men den tog jag inte med i vår kollektion då den inte 
riktigt kändes helt rätt.

 

 

 
Försökte också jobba med olika former som till exempel halva 
cirklar, som liknade kaffebönor. De var mörkbruna på beige bak-
grund, men efter att jag vred och vände på dessa så blev de tillslut 
tulpaner. Jag sparade färgerna men gjorde även färgvarianter i bub-
belrosa och babyblått.

Då jag väl skulle börja spåna på idéer själv tittade jag igenom mina 
fotografier – antingen naturbilder eller fina mönster som jag fo-
tograferat av från till exempel ett påslakan eller något annat, efter-
som de ger mig inspiration och jag kan ofta använda dessa på något 
sätt i allt det jag formger. Två av mina mönster jag valt till kollek-
tionen är grundade på fotografier.

Silhouette
När jag gjorde detta mönster utgick jag från en bild jag fotograferat 
utanför där jag bor. Trädet i mitt mönster gjordes utifrån ett fo-
tografi som jag gjorde ”Live trace” på. Denna funktion i Illustrator 
förvandlar ett fotografi till vektoriserade banor, men det blir inte 
alltid så snyggt. Den rundar till formerna lite för mycket och ibland 

kan det ”smälta samman” så mycket att det blir fult. Då får man gå 
in och ändra i banorna manuellt. Jag tycker jag fick till mitt träd 
ganska bra trots allt samt människorna runt i kring. Fåglarna kom 
jag på att jag skulle sätta dit någon dag senare, det blev mer liv så. 
Denna är ju inte upprepande utan fungerar som en fondvägg där 
man kan specialbeställa sina mått för att det ska passa på den yta 
som kunden vill.

Fotografier som inspirerade mig då jag gjorde tapeten “Silhouette”.

              “Silhouette”

Lilies
Jag utgick utifrån ett fotografi som 
jag älskade med rosa liljor. Denna 
har jag velat göra något av länge. 
Jag ritade av en av liljorna och 
prövade upprepa dessa på olika sätt, 
så att de formade en ny blomma 
och blev väldigt nöjd. Färgerna 
kom naturligt, lila, sköna nyanser. 
Denna rapport fuskade jag dock 
med då den inte är 45*45 cm. Då 
jag har stjälkar så sträcker de sig 
längre ner, annars blir rapporten så 
kompakt. Men det är ju bredden som är viktigast så jag valde att 
göra så på denna.  

 

Kopplingar mellan våra enskilda designprocesser 
När vi jämfört våra processer har vi sett att det vi har gemensamt 
med varandra är att vi oftast tar inspiration från fotografier och 
att kreativiteten är som störst på kvällen. Även om vi är jättetrötta 
och ögonlocken håller på att falla ner, kan vi inte sluta innan vi har 
fått ner alla tankar på papper eller på datorn. Vår teori om att vi är 
kreativ på kvällen eller när vi ska sova, är att vi blir mer avslappnade 
ju tröttare vi blir och då kommer idéerna automatiskt fram. Detta 
tror vi beror på att vi är mindre stressade och  det känns som att vi 
är i ett drömmande tillstånd.

En natt av kreativitet
Min kreativitet kommer oftast då jag är som tröttast. Ju senare på 
kvällen desto bättre! Ögonen kan vara alldeles stirriga, men det är 
då jag kommer på de bästa idéerna. Oftast sitter jag vid datorn och 
testar olika varianter av det jag ska designa eller så kommer jag på 
idéer då jag precis ska sova och då måste jag skissa upp mina tankar 
på ett papper. Men en dag hände något jag aldrig varit med om! 
Efter en lång vecka mitt uppe i designprocessen vaknade jag tidigt 
en söndagsmorgon av en dröm. Jag hade drömt fram ett tapet-
mönster! Jag drömde att den var svart, vit och röd med någon slags 
blomma, där bladen var randiga.

Detta ledde till mitt mönster, ”Dreams” som jag gillar starkt. Valde 
att inte ha med några röda element som i drömmen men blev  
väldigt nöjd. 

“Dreams” (ej upprepad)
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Namnförslag/broschyren 

Eftersom de flesta av våra mönster inte hade så mycket gemensamt, 
annat än att de flesta innehöll mycket färg ville vi framhäva det. 
Hanna Werning berättade tidigare att det ibland kunde vara  
namnet på kollektionen som höll ihop mönstren, vilket stämde bra 
in på vår egen kollektion då vi i det här arbetet har velat pröva på 
lite olika stilar för att lära oss.
 Vi började spåna om vi skulle ha namnet på svenska eller engelska, 
vad lät bäst? Vi valde tillslut namnet ”A Sight Of Color”. 
För att få kontrast med namnet på kollektionen och väcka  
nyfikenhet, valde vi att ha en svart-vit framsida på både tapetbok 
och broschyr.  Vi beslutade även att layouten på broschyren skulle 
vara rektangulär för att få en bra satsyta för innehållet, formatet blev 
140*210 mm. 

 

Layout för broschyr
Innehållet i broschyren skulle vara en presentation av mönstret och 
visa på hur tapeten kunde se ut i ett rum. För att uppslagen skulle 
se enhetliga ut, bestämde vi att rummen alltid skulle vara på vänster 
sida med tillhörande rapportruta på höger sida där vi kunde skriva 
kort fakta om mönstret och tapeternas namn. Vi valde att sätta 
tapetnamnen längst upp i höger hörn på en färgruta som matchade 
tapetmönstret. Vi gav även plats till vänster om rapportrutan för 
eventuella färgvarianter av mönstret.
Sedan hade vi en diskussion om vi skulle använda oss utav  
royaltyfria fotografier från internet eller om vi skulle rita möbler 
själva. Tanken på att fotografera egna rum och möbler uppkom 
också, men vi ansåg att det skulle bli ett enda stort projekt i sig.  
Vart skulle man till exempel fotografera en stor divansoffa med bra 
ljus och bakgrund?  Så vi fram till att det var bäst att skissa möbler-
na själva, eftersom man då slipper problemen med upphovsrätter till 
fotografier, ifall vi skulle få våra mönster sålda. 

Typsnitt 
Orator Std använde vi till namnet på tapeterna och det är också 
samma typsnitt som vi använt oss av i logotypen. 
Bembo valde vi för att det är öppet till formen och lättläst tack 
vare dess seriffer. Med seriffer menas små fötter på bokstäverna som 
bildar en osynlig rad för ögat att följa. 

Orator Std
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789
!?();.@&+-/

Bembo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789
!?();.@&+-/

By: Evelin Nordqvist & Hanna Lundström

A sight of Color
Hanna Lundström & Evelin Nordqvist 
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Diskussion och lärdomar

I den här diskussionsdelen kommer vi att reflektera över ämnen 
som vi tycker har varit viktiga i vår arbetsprocess, som påverkat oss 
på gott och ont och som vi dragit lärdom av. 

Mönster har alltid funnits i naturen, rosens uppbyggnad, bladens 
runda former, vattenvågor, trädens bark och påfågelns skrytsamma 
”fjäderfärgspalett”. Ja, vartän man tittar finns det någon form av 
mönster och det är främst därifrån vi har hämtat vår inspiration. 
Naturen är en underbar inspirationskälla och det har alltid varit 
”på tapeten” att hämta färgskalor och mönster därifrån och där-
för är det inte så konstigt att organiska mönster har funnits i alla 
tider. Tittar vi i böcker om tapetens historia ser vi att redan under 
1700-talet började det bli populärt med glesa blomslingor, rutor 
och ränder, ofta på ljus botten. Under rokokon blev det inne att ha 
ljusare inredning. Vilket man kan se tendenser av även idag. Det har 
länge varit inne med ljusa tapeter med bara något svagt skimrande 
mönster, ofta i form av just rutor, ränder och blommor men även 
medaljonger. Medaljonger som också funnits väldigt länge. Men 
nu börjar man se att den trenden är på väg ut, i alla fall enligt våra 
observationer, då vi inte sett så mycket av den varan ute i färgbutik-
erna. 

En annan intressant aspekt med tapetmönster är att man kan jäm-
föra det med klädmode. Trender kommer och går och de kommer 
tillbaka med jämna mellanrum men alltid med en ny touch så att 
det känns rätt i tiden. Det kan vara allt från att färgerna förändras 
men att mönstret är sig likt eller att mönstret moderniseras men 
färgerna består. Sedan kan man nästan våga påstå att organiska 
mönster alltid kommer ligga rätt i tiden, det handlar bara om olika 
förhållningssätt och uttryckssätt.  Jämför man äldre blommönster 
med dagens mönster är skillnaden inte så jättestor i just detaljerna. 
Samma blomma såg likadan ut då som nu, men hur en konstnär 
väljer att uttrycka den varierar. En stor skillnad vi ser 
ligger i arrangemanget, det vill säga placeringen av blommorna och 
i färgvalet. 

En annan kul upptäckt som vi hittade i boken ”Tapeter i Sverige” 
av Ingemar Tunander, långt in i vår designprocess, var två mönster 
från 1930-talet som liknade två av våra mönster. Det var en tapet 
som hade linjer huller om buller, vilket är precis i stil med Evelins 
mönster ”Chaos” och precis under den bilden fanns en annan bild 
som liknade Hannas mönster ”Outlines”. De var nästan läskigt lika. 
Så där har vi ett praktexempel på att mönster och trender hör ihop 
och återkommer och det är just det som är det fantastiska. 

Det finns ett helt universum av mönster som aldrig tar slut. Nu för 
tiden kan vem som helst göra ett mönster och människor kan skapa 
sin egen konst i hemmet med hjälp av till exempel väggdekora-
tioner och egna fototapeter. Många vill att sitt hem ska vara unikt 
och personligt och de som är kreativa kan göra detta för en relativt 
liten summa.

Man behöver inte vara en bra konstnär eftersom man nu med 
teknikens framsteg ges möjligheter utöver det traditionella. Det 
tråkiga med det är  att hantverket försvinner mer och mer. Förr 
i tiden var framställningen avancerad och dyr och det var endast 
riktigt duktiga konstnärer och hantverkare som framställde tapeter. 
Men samtidigt kan vi inte tracka ner på tekniken då man i dagens 
samhälle är så vana vid den att det är svårt att tänka sig ett annat 
sätt.  I vår designprocess har vi dock försökt kombinera det tra-
ditionella sättet att handrita några av mönstren fast med hjälp av 
digital teknik. Det var väldigt roligt och underlättade en hel del 
i arbetsprocessen att arbeta med en digital ritplatta än att rita för 

hand på papper eller med datormusen.  Det hade även varit roligt 
och spännande att testa på att göra ett mönster helt för hand. En 
utmaning man kan tänka sig pröva någon annan gång. Tror det 
hade varit väldigt lärorikt att först ha prövat på att göra ett mönster 
traditionellt förhand och sedan ett digitalt för att kunna jämföra de 
olika processerna med varandra och se skillnader.

Rumsuppfattning och designen
De vi har inspireras av är hämtat från allt runt omkring oss.  Vi ha 
varit ute på fototurer och fotograferat allt möjligt som vi hittade, 
som vi sedan kunde använda för att skapa ett tapetmönster. Det 
kunde vara ”värdelösa” bilder som vi aldrig trodde att vi skulle ha 
användning för, men som nu passade helt ypperligt i vår  
designprocess då det inte var kvaliteten i bilderna som var i fokus. 

Under arbetsgången var det svårt att föreställa sig våra tapetmön-
ster i verklig storlek vilket gjorde att det var svårt att ta hänsyn till 
betraktelseavstånd och rumsuppfattning. Hur skulle våra färgstarka 
tapeter se ut i ett rum, vad händer om jag sätter upp en tapet med 
väldigt stora mönster på en vägg? 

Precis som när man väljer kläder med lodräta ränder för att se län-
gre ut, kan man höja ett rum som har lågt i tak med en vertikalran-
dig tapet, eller tvärtom, förlänga ett rum med horisontella ränder. 
(Se sida 3) Så hur skulle man då kunna göra ett mönster med alla 
dessa faktorer i beräkningen och som skulle kunna lämpa sig i alla 
typer av rumsförhållanden? Det går ju inte. Även om vi har försökt 
att ta hänsyn till val av färg gentemot vad bl.a. Irené Aili sa om 
trendiga färger samt våra egna observationer och funderat lite kring 
i vilket rum våra tapeter skulle kunna passa i, betyder det ju inte 
att köparen väljer att sätta upp tapeten i ett sådant rum som vi har 
tänkt oss. Han/hon kanske till och med sätter upp tapeten ”fel” och 
vad händer då? Ja, det blir naturligtvis ett annat uttryck. 

Därför valde vi att inte låta detta begränsa oss i vårt skapande. Det 
är upp till köparen att ta hänsyn till sina rumsförutsättningar, då det 
är omöjligt för oss att veta det. Ta bara ett exempel som butiksbiträ-
det på Colorama sa; Vanligast bland äldre människor är att de väljer 
en ljus, neutral tapet men det betyder inte att alla gör det. Rätt som 
det är så kommer det in en äldre dam och vill ha en väldigt färg-
stark tapet med stora mönster, så egentligen finns det inget som är 
rätt eller fel. Det var också en av anledningarna till varför vi valde 
att inte inrikta oss på en specifik målgrupp, då den i sig kan variera. 
Det var också vad Hanna Werning sa; att hon inte brukade ta hän-
syn till en målgrupp om hon inte fått ett uppdrag från ett företag, 
utan då brukade hon passa på att göra det hon själv ville göra. Nu 
kanske det är en helt annan situation för oss jämfört med henne 
som gjort sig ett namn och ett känt varumärke. Folk går ju och 
köper hennes tapeter enbart för att det är en Hanna Werning tapet, 
fast samtidigt såg vi det här arbetet som en möjlighet att lära oss 
av andra formgivare och få chansen att visa upp oss själva och våra 

Från 1930

Evelins “Chaos”

Från 1938

Hannas “Outlines”
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mönster! Det är anledningen till att våra mönster ser ut som de gör 
för att vi utgått ifrån oss själva. Från och med det första mönstret 
vi gjorde till det sista känner vi att vi har utvecklas som mönster-
designers och satt oss in i processen och kommit på vårt eget sätt 
att mönsterpassa. Det första mönstret, vilket var en randig tapet, 
var en smygstart till vad som skulle komma. En randig tapet är lätt 
att mönsterpassa och det var nog bra att vi började med ett sådant 
mönster för att senare ge oss på det lite mer avancerade. Det kändes 
som en naturlig väg att gå för att lära sig och hitta sitt personliga 
uttryck. 

Sedan kan man ju fundera över om våra mönster hade sett annor-
lunda ut om situationen varit en annan och vi hade haft andra mål. 
Hur hade de sett ut ifall vi haft en specifik målgrupp? Ja, det är ju 
svårt att säga. Då skulle vi behövt göra undersökningar där vi frågat 
folk i målgruppen vad de ville ha för mönster på sina väggar. Men 
då inte vårt syfte var att ta reda på en målgrupp och skapa mönster 
för dem, utan att det var för att lära oss designprocessen; 
Hur man tillverkar ett upprepande tapetmönster, känner vi att våra 
val var bra.

Broschyr
Eftersom det är svårt att tänka sig en hel vägg av en mönster-
rapport som bara är 45*45 cm stort valde vi att göra en broschyr 
som skulle följa med tapetboken. Varför formatet blev rektangulärt 
och inte kvadratiskt som tapetboken var för att vi skulle rymma 
innehållet på ett vettigare sätt. Det kändes helt enkelt inte bra med 
ett kvadratiskt format, innehållet kom för nära varandra och det 
blev ingen jämn balans mellan bild och text. 

Typsnitten vi valde ville vi däremot skulle kännas igen, i alla fall det 
typsnitt vi använde oss av i logotypen; Orator std. Bembo. Dessa 
valde vi, som vi nämnde tidigare, på grund av att det är ett luftigt 
och lättläst typsnitt som vi kände inte skulle ta någon uppmärk-
samhet ifrån mönstret. Detta är ett så kallat osynligt typsnitt. Enligt 
”Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström” betyder ”osyn-
lig typografi” att texten är en länk mellan författaren och läsaren 
och där budskapet är viktigare än personligheten i typsnittet .  Ett 
typsnitt där man inte tänker på varje bokstavs utformning är osyn-
lig. Men hade vårt mål varit att typografin varit viktigare än själva 
budskapet i texten, hade vi fått tänka om och därmed valt ett kraft-
fullare typsnitt med större personlighet, men med risk för att det 
skulle krocka med våra tapetmönster och därmed leda bort läsarens 
uppmärksamhet ifrån det vi tyckte var viktigt, så valde vi att ha ett 
diskret typsnitt.

Lärdomar
Det vi lärt oss i detta arbete är att det tar tid att göra ett mönster. 
Det är inte bara slänga ihop på en kväll, utan det ska bearbetas och 
rapporten ska stämma överens så pass bra att det går att mönsterpas-
sa. Sedan vill vi rekommendera till alla som vill göra ett tapetmön-
ster, att man ska försöka se tapeterna i verklig storlek så ofta som 
det går och framför allt tidigt inne i skapande processen, så att man 
kan få en uppfattning om hur mönstret kommer att bli och därmed 
hur det kommer att påverka ett rum.
Vårt rapportformat, 45*45 cm var inte det ultimata. Det begrän-
sade oss en del till att göra illustrationerna mer kvadratiska. Detta 
format fungerade inte alls på Evelins ”Lilies” varav hon valde att gå 
emot formatet och göra rapporten högre för att anpassa 
illustrationens höjd.

Vidare studier
Till de som känner sig intresserade av tapetmönster kan nästa steg 
vara att utveckla det här med tapeter och väggdekorationer och 
ta det till ett steg längre. Varför inte utveckla tapeter som kan byta 
färg med hjälp av en dosa, eller en tapet som byter färg efter per-
sonerna i rummet. Det finns ju ringar som byter färg beroende på 
vilken kroppstemperatur man har, tänk att ha en tapet som ändras 
beroende på rumstemperatur! Möjligheterna finns ju, det gäller 
bara att ta vara på dem.
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