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Inledning 
”Kommunikation är en del av de mänskliga aktiviteter som alla känner till… 

Kommunikation är att prata med varandra, television, att sprida information, vår 

frisyr, litteraturkritik: listan är ändlös.” 

Från boken ”Kommunikationsteorier – En introduktion” av John Fiske (1990)  

Kommunikation är ett ord vi använder oss av vardagligen. Det är ett ord som kan 
appliceras i många sammanhang. Just nu kommunicerar jag med dig.  

Inom mitt framtida yrke som grafisk formgivare är ”kommunikation” ett nyckelord. Jag 
måste kunna kommunicera budskap till specifika målgrupper. För att lyckas kommunicera 
till olika målgrupper krävs en viss kunskap om olika tekniker man kan använda sig av för 
att skapa artefakter. En teknik kan till exempel vara att använda sig av ett speciellt verktyg 
i bildredigeringsprogrammet Photoshop som ger en viss känsla som lyfter fram det man 
vill kommunicera.  

Att känna till olika material och dess egenskaper är också en teknik för att kunna 
förmedla vissa budskap. Till exempel är det en fördel om man kan lite om materialet textil 
om man vill skapa till exempel en grytvante. Att hela tiden utbilda sig själv i 
materialkännedom är en teknik för att kunna hitta nya kommunikationsvägar.  

I detta projektarbete utforskar jag materialet papper och dess egenskaper i ett 
designsammanhang. Syftet har varit att lära känna materialet och hitta sätt att använda 
det på inom design och konst. Flera artefakter har skapats genom olika tekniker. 
Genomgående för hela arbetet är att jag har valt att utgå ifrån vissa byggstenar i papper. 
Dessa har jag kombinerat med varandra och resultatet har blivit unika pappersartefakter 
designade från grunden av mig.  

Syftet med denna uppsats är dokumentera min process men även att inspirera och måla 
upp en bild av möjligheterna som finns med att arbeta med papper inom design och 
formgivning.  
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Bakgrund 

Materialet papper 
PAPPERSTILLVERKNING 

Jag vill vara noga med att säga att denna beskrivning av maskinell papperstillverkning är 
en grovt förkortad och förenklad version. Det finns många fler steg i en pappersprocess än 
beskrivet nedan och det finns många fler detaljer och ”ingredienser” att nämna. Denna 
beskrivning är till för att ge en uppfattning om hur många delar och ingredienser som kan 
kombineras i en pappersproduktion. 

Papper består till störst del av pappersmassa som är gjort av cellulosafibrer. Det består 
även av fyllmedel, vatten och kemikalier. Beroende på vilket typ av papper man ska 
framställa sammanställs dessa ingredienser på olika sätt i olika mängder. Från 
produktionens start då man väljer från vilket material man ska utvinna cellulosan till 
produktionens slut då man väljer slutbehandling kan papprets egenskaper skräddarsys. 
Det är en process med många valmöjligheter som alla har en avgörande roll i hur papprets 
slutgiltiga utformande blir.  

Pappersmassan består av cellulosafibrer som i de flesta fall kommer ifrån olika typer av 
träslag. Cellulosa är den mest förekommande organiska substansen i vår natur och kan 
därmed utvinnas från andra källor än just träd. Utöver cellulosafibrer från träd gör man 
pappersmassa med cellulosa från bland annat bomull och gräs (cellulosa från bomull för 
att göra papper t ex till te-påsar). Olika trävirke ger olika typer av cellulosafibrer. Barrträd 
ger långa fibrer som ger ett starkare papper och lövträd ger kortare fibrer som ger ett 
finare papper.  

Det finns två huvudsakliga bearbetningsmetoder för att utvinna cellulosafibrer ur ved; 
kemisk metod och mekanisk metod. Förenklat beskrivet ger den kemiska metoden 
cellulosafibrer som är väldigt rena, stabila och behåller sin kvalité och styrka under en lång 
livstid. Framställning av pappersmassa genom kemisk metod utnyttjar nästan bara 
cellulosan av träets volym, vilket lämnar ca hälften av träets volym till övers. Dessa 
överblivna råvaror använder massabruk ofta till energi vilket gör att många massabruk 
idag är självförsörjande på energi. En kemiskt framställd pappersmassa skapar papper som 
har goda tryckmöjligheter.  

Den mekaniska metoden utvinner cellulosan genom att mala träet mellan slipstenar. Den 
mekaniska metoden ger en pappersmassa som till 95 % tar tillvara på träets volym. 
Pappersmassa framställt på mekaniskt vis innehåller alltså en hög halt trä och kallas därför 
för trähaltig pappersmassa. Mekaniskt framställd pappersmassa skapar papper som har 
kort livstid, till exempel tidningspapper.  

Då pappersmassan är framställd späds den ut med vatten och mals. Om pappret ska få 
vissa egenskaper som kommer från att olika pappersmassor blandas kommer denna 
blandning att ske i denna fas. Här kan man också tillsätta olika ämnen som påverkar 
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papprets vithet och opacitet. Detta steg i papperstillverkning kallas för mäldberedning. 
Då pappersmassan är klar i denna fas kallas den för ”mäld” och består till 99 % av vatten. 
Mälden sprids sedan ut i ett jämnt lager på en vira (en plastduk som släpper igenom 
vatten). Sedan pressas mälden så att vatten försvinner. Pappret torkas sedan i en 
torknings-fas så att endast 3,5 – 6,5 % av vattnet återstår. Mängd fukt i pappret ger olika 
egenskaper. Det sista steget innan det blir papper varierar beroende på vilken typ av 
papper det ska bli. Det sista steget kan vara till exempel bestrykning eller emballering.  

För att skapa papper krävs även andra tillsatser som till exempel fyllmedel som fyller ut 
mellan cellulosafibrerna. Ett papper som innehåller fyllmedel blir bland annat mjukare, får 
bättre formation, bättre färgsättning och en slätare och spänstigare yta vilket ger bättre 
tryckegenskaper. De vanligaste fyllmedlen är kalksten (kalciumkarbonat) och lera (kaolin). 
Lera, eller ”kaolin”, används då produktionssystemet är surt och ger papper med ett lågt 
pH-värde. Papper med kalksten som fyllmedel används då produktionssystemet är basiskt 
och ger papper med högt pH-värde. Papper med lågt pH-värde bryts långsamt ner inifrån 
och har således en kortare livslängd än ett papper tillverkat i ett baskiskt system.  

Olika kemikalier används från pappersproduktionens start likaväl som i dess slutskede för 
att ge pappret olika egenskaper. Egenskaper som kemikalier kan ge är bland annat högre 
vattentålighet och nyans.  

I en pappersmaskin kan denna process, från mäld till torkat papper, ta mellan 10 och 30 
sekunder. Vilket ger en uppfattning om hur snabbt pappret produceras.  

PAPPRETS EGENSKAPER 

Som beskrivet ovan finns det mycket man kan göra i en pappersproduktion för att påverka 
det färdiga papprets egenskaper. Några egenskaper är: format, tjocklek, ytvikt opacitet och 
nyans. Formatet skärs upp i efterhand då pappret är färdigt, till exempel till A4-papper. 
Papprets tjocklek är avståndet mellan papprets båda ytor och det mäts i mikrometer. 
Tjockleken är viktig att ha i åtanke då man väljer papper eftersom den påverkar papprets 
stabilitet och känsla. Papprets tjocklek blandas ofta ihop med papprets ytvikt. Ytvikten 
berättar papprets vikt/m2, vanliga skrivarpapper brukar vara ca 80 g/m2. Ytvikten berättar 
hur stabilt pappret är och denna egenskap har spelat stor roll i mitt projektarbete. 
Papprets opacitet talar om hur väl man kan se igenom pappret och det mäts i procent. Ett 
papper med 100 % opacitet går inte att se igenom och ett papper med låg opacitet, som 
till exempel bakplåtspapper, kan man se igenom. Nyanser, eller ljushet på ett papper 
skapar intryck och olika känslor. Till exempel är det ganska stor skillnad på ett vitt 
skrivarpapper och ett papper i naturvit ton.  
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Papprets egenskaper öppnar för väldigt många olika användningsområden. 
Användningsområdena kan delas in i tre huvudkategorier:  

• Skriv och tryck, till exempel skrivarpapper  
• Förpackningspapper, kallas då ofta för kartong  
• Hygienpapper, till exempel toalettpapper  

Hygienpapper har lägre ytvikt och kartong har högre. Dessa kategorier kan i sin tur delas 
in i flera underkategorier beroende på egenskaper. Till exempel är toalettpapper och 
hushållspapper två olika typer av papper i kategorin ”Hygienpapper”.  

Idag används papper mest till att skriva/rita/trycka på och för paketering av olika 
produkter. I en vanlig matvarubutik till exempel är många av de varor man vanligtvis 
köper paketerade i någon form av pappersförpackning. 

Användningsområdena är alltså många. I detta projekt har jag använt papper för att skapa 
design och konst. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN INOM DESIGN 

Inom designbranschen används papper till många olika saker. Det kanske mest givna 
användningsområdet är tryck. Tryckartefakter som reklam, broschyrer och förpackningar 
är vanligt förekommande i yrket som grafisk designer. Om man jobbar med tryck är det 
viktigt att man har kunskap om vilka typer av papper som finns och vilka resultat de ger i 
tryck. Val av papper är en viktig del av trycksakens helhet.  

Utöver papper för tryck kan papper användas inom design för att skapa prototyper och 
modeller. Dessa prototyper används ofta i ett idéstadium för att enkelt och snabbt visa 
andra vad man vill/försöker åstadkomma. Många designers använder sig av papper för att 
skissa upp idéer på. Skisser på papper är enkla att visa för andra, de går att ha i bakfickan 
och man behöver inte ha några datorkunskaper för att förstå dem.  

Prototyper i papper, till exempel interaktiva prototyper, är bra då man som designer ska 
visa ett interaktionsflöde för en beställare. Beställaren ser då tydligt att projektet 
fortfarande är på en idénivå (något som kan misstolkas om man visar upp en tjusig digital 
interaktiv prototyp) och det är lättare att inte fastna på detaljer och istället fokusera på en 
själva interaktionsflödet. Att prototyper är i papper öppnar även upp för diskussioner då 
inte alla känner sig bekväma med att ställa frågor kring en digital interaktiv prototyp då 
den ofta känns så professionell.  

Andra designområden för papper är bland annat olika typer av lampor. Papper med lägre 
opacitet släpper igenom ljus på ett behagligt sätt vilket skapar möjlighet för fina ljuskällor. 
Ett exempel på en papperslampa är den klassiska rislampan.  

Inom konsten är papper dels en yta att skapa konst på och dels ett material att skapa konst 
av. I mitt projekt har jag ägnat mig åt att skapa artefakter av papper.  
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Designers som skapar av papper 
Det finns två designers/konstnärer som skapar av papper som har väckt min nyfikenhet. 
De heter Bea Szenfeld och Helen Musselwhite.  

BEA SZENFELD 
Bea Szenfeld är en svensk modedesigner som har blivit känd för bland annat sina kläder 
skapade av papper. Hennes projekt svävar ofta i gränslandet mellan konst och design. Just 
nu är hon bland annat aktuell som ”guide” på Åhléns där hon bidrar med sina kunskaper 
om mode och stil.  

Då Szenfeld tagit sin examen började hon att fundera över hur vi ser på kläder. Denna 
fråga ledde till att hon ville skapa kläder i ett för åskådaren oväntat material. Hon skulle 
komma att skapa en kollektion av papper.  

”Kläder av papper utmanar bäraren att anstränga sig för man kan inte tvätta dem 

eller sitta när man använder dem. Dessutom är det otroligt att ett vardagligt 

material kan vara så levande” 

Säger Bea Szenfeld om varför hon har valt att skapa kläder av just papper. Szenfeld har 
många inspirerande kommentarer om materialet papper som jag bara kan instämma med.  

”Papper är ett fantastiskt material med karaktär. Min avsikt var att 

experimentera med olika varianter av papper, från kartong till servetter, från A4-

pappers strikta linjer till veckat kaos från pappersavfall. Med dessa enkla resurser 

skapade jag en vacker och delikat kollektion. Allt är veckat, stickat, sytt och limmat 

för hand.  

Jag tror att papper har en oändlig struktur och tekniska lösningar som öppnar dörrar 

för nya perspektiv. Jag vill ändra människors sätt att se sitt dagliga liv och hur 

relaterar till objekt i deras vardag.” 

Här följer några bilder på Bea Szenfelds modeskapelser av papper: 
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Bildkällor: http://www.szenfeld.com/category/art-fashion/  
 

Dessa konstverk/plagg är från Szenfelds kollektion ”Sur la plage” som är en hyllning till 
havet och människorna runt det.  
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HELEN MUSSELWHITE  

Helen Musselwhite är en konstnär från Storbritannien som skapar verk av papper. Små 
pappersdelar utformar ett landskap som hon bygger i flera lager för att få ett djup. Hennes 
verk visar ofta skogsmiljöer eller drömvärldar och har flera återkommande djurkaraktärer. 
Musselwhite säger att hon skapar dessa landskap från sin fantasi och att hon i en 
drömvärld skulle vilja leva i sina landskap.  

Musselwhite arbetade först som bland annat smyckedesigner. Hon arbetade med en 
professionell smyckedesigner som lärde henne allt från grunden. Hon fick jobba med 
material som silver och ibland även guld. Att arbeta med så dyrbara material beskriver 
hon är väldigt läskigt eftersom alla misstag blir väldigt kostsamma. Av bland annat den 
anledningen började hon att använda sig av papper som material. Hon började med att 
skapa verk i endast vitt papper för att åskådaren verkligen behövde titta noga för att se alla 
detaljer. Detaljer är något hon älskar och ”less is more” är något hon absolut inte 
instämmer med, ”more is more!” säger hon. Hon fick väldigt bra respons för sina konstverk 
som hon fick ställa ut hos smyckedesignern och fick frågan om hon skapar konstverk i 
färg också. Det var en bra idé tyckte hon och började därför skapa miljöer i färg också.  

Helen Musselwhite är en otrolig konstnär och jag tycker verkligen om alla hennes verk. 
Följande sida visar några exempel på hennes konst.  
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Bildkällor: 
http://www.helenmusselwhite.com/ 
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Process 
INLEDNING 

Jag har alltid tyckt om att arbeta med papper. Allt från pyssel till att slå in paket på 
kreativa sätt. Det är kanske framförallt papprets flexibilitet och stora variation av 
egenskaper som gör att jag tycker så mycket om att arbeta med det. Man kan skapa så 
många uttryck med papper med små enkla knep. Dessutom är papper ett väldigt 
lättillgängligt material och det kräver ingen stor budget.  

I detta projektarbete var det första jag skapade av papper något som jag testat på innan; 
papperspärlor. Att rulla egna pärlor var något jag började med i samband med att jag 
köpte pärlor och andra tillbehör för smycketillverkning. Jag hade köpt billiga halsband på 
”Dollarstore” och klippt sönder dem för att få pärlorna eftersom det inte fanns i min 
budget att köpa pärlor från en hobbybutik.  

Jag försökte flera gånger att sätta ihop armband/halsband med de pärlor jag hade, men jag 
fick inte ihop något som jag tyckte kändes unikt och jag tycktes alltid sakna någonting. 
Pärlor köpta i butik hade redan ett utformande och jag kunde inte påverka pärlans 
utseende, jag kunde bara ”matcha” ihop redan befintliga byggstenar med varandra och det 
kändes opersonligt och otillfredsställande. Så jag googlade: ”How to make you own pearls” 
vilket resulterade i många tutorials för hur man gör egna papperspärlor. Jag älskade 
tanken att göra egna smycken från hantverk av byggstenar till komposition. Det skulle ge 
mycket mer unika, personliga smycken och lyfta dem till en mer konstnärlig nivå. 

Detta projekt började således med papperspärlor.  

Papperspärlor 
PROCESS/METODER 

I de tutorials jag tittade på använde de speciellt designade verktyg för att rulla pärlorna, 
många tutorials gjorde till och med reklam för olika typer av paket man kunde köpa. En 
del tutorials använde tandpetare att rulla pärlorna runt och jag testade det. Det gick så 
där. Pappret ”gled” bara runt tandpetaren och ville inte rulla alls. Men några pärlor fick 
jag.  

Jag började med att göra pärlorna i presentpapper eftersom jag kände att ytvikten på 
presentpapperet var passande. Dessutom hade jag mycket presentpapper och det gjorde 
därför ingenting om jag klantade till det.  

Flera pärlor gjordes i olika storlekar. Jag mätte nämligen inte innan jag klippte ut 
pappersremsorna som skulle bli pärlor, därav blev alla olika. Det var bra på så vis att jag 
började förstå hur jag skulle klippa remsorna för att få den form på pärla jag ville ha. Jag 
märkte snabbt att jag gillar ovala och helt raka (cylindriska) pärlor mest. Jag försökte 
också en del med att få till riktigt tjocka pärlor, nästan så att de blev bollar. Men det gick 
så där, måste testa lite mer på den punkten.  
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För att lättare kunna rulla pärlorna gjorde jag ett eget verktyg. Jag klöv en tandpetare i ena 
ändan med en skalpell. Då kunde jag stoppa in pappersremsorna där och hålla fast dem då 
jag började rulla. Detta fungerade otroligt bra och jag gick inte tillbaka till att använda 
hela tandpetare. Hur verktyget ser ut finns på bild längre fram. En nackdel med verktyget 
är dock att det går sönder lätt, men tandpetare köps i multipack så det fanns gott om dem.  

Då jag gjort massor av pärlor i olika former kände jag dock fortfarande att jag inte kunde 
göra något med dem. Jag vill gärna ha minst tjugo pärlor i samma form och färg för att 
känna att jag kan använda dem.  

Det var nu jag började inse att man kanske borde mäta upp remsorna innan man klipper 
ut dem så att man får flera likadana. Jag ville ha pärlor som var ca 1 cm breda och mätte 
ut ett zic-zac mönster som var 1 cm i ena ändan. På detta vis skar jag upp pappret: 

 

Jag markerade med penna i kanterna och skar sedan ut enligt dessa linjer med hjälp av en 
skalpell och en linjal. Då fick jag flera likadana remsor att rulla. Pärlorna blev lika stora 
och fick liknande form. Varje pärla är trots samma utgångspunkt fortfarande unik och går 
inte att duplicera eftersom den mänskliga faktorn spelar in. Det blir olika varje gång man 
rullar, men det skiljer givetvis mindre mellan pärlor av lika remsor. Jag börjar dessutom 
tycka att det är charmigt att de ser lite olika ut och att man tydligt ser att de är 
handgjorda.  

Jag älskar också att man aldrig vet hur en pärla kommer att se ut innan man har rullat 
den. Speciellt spännande är det då man ska rulla en i mönstrat papper.  

YTBEHANDLING  

Pappret som jag använder mig av (presentpapper) är inte vattentåligt och behöver få den 
egenskapen på annat håll för att det ska kunna användas i vardagen. Av den anledningen 
började jag att leta efter någon typ av lack eller finish. Jag hittade ett lack på ”Handkraft 
Piteå” (återförsäljare till Panduro Hobby) som hette ”Ocean varnish semi-gloss”. Lacket 
skulle ge pappret följande egenskaper: Det skulle bli någorlunda vattentåligt, det skulle bli 
hårdare, det skulle bli glansigt och papprets färg/mönster skulle fortfarande synas (lacket 
var alltså genomskinligt). Jag köpte lacket och började pensla på. Det fungerade ganska 
bra och jag använde det till flera av de papperssaker jag då gjort (vid detta stadium hade 
jag börjat göra örhängen av origami-kuber). Det gav en stadga som jag gillade och glansen 
var riktigt snygg. Jag kände dock att det inte var så vattentåligt som jag önskade. Så jag 
började söka efter ett nytt lack som uppfyllde samma krav som det förra men gav bättre 
vattentåligt resultat.  
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Jag skrev ihop ett mail till Panduro Hobby's kundtjänst om vad jag var ute efter och fick 
svar, ”Varnish/glue” skulle jag testa. De visste inte om detta skulle fungera för 
utomhusbruk, men jag kunde ju prova.  

En beställning gjordes till Handkraft Piteå om att ta hem detta lack/lim och många 
veckor senare fick jag det. Eftersom det tagit så lång tid att få hem lack/limmet hade jag 
hunnit göra många andra papperssaker och kommit av mig lite från det jag skulle lacka. 
Jag gjorde därför nya pärlor, testade att pensla på lack/limmet och fick ett gott resultat. 
Jag kom även fram till att lack/limmet inte passade som lim till pärlorna eftersom 
lack/limmet fastnade ganska rejält på fingrarna. Med klibbiga fingrar var det svårt att rulla 
nya pärlor så jag använde mig av ”RX lim” för att limma ihop pärlorna och sedan använde 
jag lack/limmet till just lackning. Lacket penslas på den färdigrullade pärlan i minst två 
lager.  

Nedan följer några bilder för hur jag rullar en pärla, samt det färdiga resultatet. Den första 
bilden visar ”verktyget” jag gjort för att göra rullningen av papperspärlorna mer effektiv. 
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Här följer några bilder på lackning och färdigt resultat.  
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PROCESSBESKRIVNING 

Det första bilden visar som sagt det verktyg jag skapade för att kunna göra pärlorna. 
Verktyget är en tandpetare som har delats i ena änden med en skalpell för att skapa en 
skåra. I skåran placerar jag enkelt pappersremsan och klämmar fast den lite. Mitt verktyg 
är som en pincett som håller pappret på plats. En remsa har två olika sidor, i detta fall är 
den ena är vit och den andra sidan är lila/rosa. Jag ville ha en lila pärla och då ska den vita 
sidan vara inåt. Genom att hålla emot lite lätt med fingret på pappersremsans baksida är 
det lätt att fixera och justera remsan för att börja rulla. Samtidigt som jag rullade ihop 
pappersremsan sträckte jag den så att den alltid är tajt rullad. På så vis blir pärlan hårdare 
och mindre. Det är dock en fin gräns mellan att spänna för mycket och för lite. Spänner 
man för lite blir pärlan inte lika kompakt och spänner man för mycket riskerar man att 
pärlan inte går att få av från verktyget. Jag växlar mellan att sträcka pappersremsan och att 
rulla den ett par gånger tills det bara är en liten bit kvar. Den sista biten brukar vara 
ungefär 3 cm, men jag går inte efter några exakta mått. Hellre för lång del kvar än för 
kort. Den lilla delen som är kvar limmas och rullas sedan ihop. Jag brukar rulla pärlan 
mellan fingrarna ett par varv då limmet precis är applicerat, då tryckt den limmade delen 
fast ytterligare mot ytan den är limmad mot och den riskerar inte att lossna.  

MÖJLIGHETER 

Från start till slut har man flera möjligheter att utforma pärlans slutgiltiga uttryck. 
Pappersval är ett viktigt val, sedan bestämmer man vilken typ av pärlan man vill göra och 
ritar upp remsor efter det. Sedan kan man välja om man vill rulla pärlan på en tandpetare 
eller något annat som kanske ger ett större hål. För att skapa en helhet av pärlorna tycker 
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jag att det är en fördel att ha flera likadana. Det är olika för mig om jag har en idé för hur 
pärlorna ska användas innan jag börjar rulla dem eller inte. Har man en idé innan är det 
väldigt roligt att försöka göra alla val så att de förstärker uttrycket man vill skapa. Har 
man inte en idé är det lika roligt, för då kan man experimentera och försöka kombinera 
dem med lite vad som helst.   

FÖRKLARANDE ILLUSTRATION 

För att beskriva hela processen har jag gjort en illustration som visar hur man rullar pärlor. 
De är gjorda så att vem som helst lätt ska förstå.  
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PERCEPTION; VAL AV PAPPER 

Hittills har jag för det mesta rullat pärlor av presentpapper. Jag gillar presentpapper 
eftersom att det är billigare att köpa en rulle presentpapper med snyggt mönster än att 
köpa mönstrade pappersark på någon bokhandel eller liknande. Pappersark med mönster 
säljs i huvudsak för scrap-booking vilket är en, enligt mig, väldigt dyr hobby. Den typen 
av papper är också av ganska fin kvalité och den har ofta högre ytvikt. När man rullar 
papperspärlor kan man inte ha papper med för stor ytvikt eftersom ett tjockt och hårt 
papper inte rullas lika lätt och tätt som ett tunt papper. Papperspärlor behöver vara tajt 
rullade för att bli hållbara och användning av tjockt papper uppfyller inte de kraven. För 
att få mönstrat papper att rulla pärlor i är därför presentpapper ett mycket bra alternativ. 
Nackdelen är att man inte har raka sidor att utgå ifrån då man ska mäta upp remsor som 
man har då man utgår ifrån ett pappersark. För att få vinkelräta sidor tejpar jag därför fast 
en bit presentpapper på en skärbräda och sedan skär jag kanterna så att de blir vinkelräta. 
Därefter kan man mäta och börja skära ut pappersremsorna. Om man inte behöver ha 
mönstrat papper är tunna, enfärgade papper ett bra alternativ. Det är bara att börja mäta 
upp och skära ut remsor direkt.  

Annat papper man kan använda sig av är sidor från magasin eller tidningar. 
Tidningspapper har inte samma yta som magasinssidor och är inte lika lätta att skära ut 
då pappret ofta knölas ihop då man skär med skalpell (men man kan ju klippa med sax 
istället). Tidningspapper ger en annan typ av pärla och texten i samband med den grågula 
pappersnyansen gör att den färdiga pärlan känns aningen vintage. Man får känslan av att 
pärlan har funnits längre än vad den har gjort.  

Pärlor av magasinssidor är väldigt roliga att göra då varje pärla verkligen blir unik. 
Eftersom magasin ofta innehåller mycket bilder, texter och färger får varje pärla ett 
alldeles särskilt utseende. Dessutom är papperspärlor av tidningar eller magasin mer 
miljövänliga då man inte behöver köpa nytt papper specifikt för ändamålet. Då jag har 
rullat bland annat pärlor av tidningar eller magasin har jag använt mig av 
magasin/tidningar från pappersinsamlingen.  

Sammanfattningsvis föredrar jag presentpapper, magasinpapper och tidningspapper 
eftersom pappret är tunt, ger unika pärlor och är relativt billigt. Jag föredrar också 
pappersark eftersom det är mycket smidigare att mäta ut remsor på papper med vinkelräta 
sidor.  
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PERCEPTION; FORM AV REMSOR 

Som tidigare nämnts kom jag tidigt fram till hur pappersremsans form hängde ihop med 
pärlans form. Jag märkte att en enkel triangelform kunde ge flera olika former på pärlor. 
En triangelformad remsa som är ganska kort i förhållande till dess bredd ger en svagt oval 
och smal pärla. En triangel som är lite längre men med samma bredd ger en mer oval 
pärla. Klipper man ut en triangel som är extremt lång i förhållande till dess bredd får man 
en nästan rund pärla och dessa är knepiga att göra och tar längst tid. Här följer en enkel 
skiss jag gjort för att visa hur olika former på remsor blir då de rullas till pärlor: 

 

Jag föredrar ovala, runda och pärlor som är cylindriska. De ovala och de cylindriska är 
lättast att rulla då de inte är så långa. De runda är riktigt pilliga och kräver mycket 
träning. Bilderna som finns längre bak visar hur jag lackar ovala pärlor. Process-serien där 
jag visar hur jag rullar pärlor med hjälp av bilder visar en cylindrisk pärla. För att göra de 
runda pärlorna krävs en lång bit papper. Ska man rulla pärlor av magasin behöver man 
klistra ihop två uppslag för att få en bra längd till en rund pärla. 
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De olika formerna i kombination med olika papperstyper kan ge en mängd olika uttryck 
och känslor. Pärlor med ett visst uttryck kombineras sedan med andra pärlor för att skapa 
ett nytt helhetsintryck. Till exempel; Pärlor som är rullade av ett rosa papper till runda, 
stora pärlor kan i kombination med flera likadana pärlor ge ett chict och glamouröst 
uttryck. 

PERCEPTION; VAL AV LACK 

Det finns flera typer av lack att välja mellan som ger pappret olika egenskaper. Lacket jag 
valt ger en genomskinlig och lite glansig yta. Det finns lack som t ex ger knoppiga ytor, 
helfärgade ytor och glittriga ytor. Dessa lack ger t ex en pärla en mer definierad stil. 
Använder man ett glittrigt lack kan pärlan komma att kännas barnslig eller festlig. 
Använder man ett helfärgat lack (ogenomskinligt) får man likadana pärlor oavsett vilket 
papper man rullar i och använder man ett lack som ger en knoppig yta får man en helt 
annan känsla. Det genomskinliga och smått blanka lacket som jag använder tillåter 
papprets identitet (mönster, färg) att synas och vara det som huvudsakligen ger pärlan 
dess känsla.  

PERCEPTION; PAPPERSPÄRLOR I KOMBINATION MED ANDRA PÄRLOR 

Då pärlorna är klara är de redo att användas i t ex smycken. I detta fall ett armband. Jag 
hade sedan innan små svarta pärlor som hade liknande form som papperspärlorna och 
dessa passade mycket bra ihop av just den anledningen. Jag valde också att ha små pärlor 
(s.k ”seed beads”) som kontrast till de större. Eftersom papperspärlorna är lila/blå passar 
en rosa färg mycket väl. De rosa små pärlorna omger en svart större pärla för att ge 
kontrast. Sedan omger svarta små pärlor en papperspärla. De små svarta pärlorna hade 
”försvunnit” om de placerats bredvid de stora svarta pärlorna. Pärlorna träddes sedan på 
ett genomskinligt resårband för att man enkelt ska kunna ta på sig det.  

Givetvis behöver papperspärlorna inte plastpärlor för att skapa en artefakt, men i detta fall 
valde jag att addera andra pärlor eftersom jag anser att de passade bra ihop. Dessutom 
behövs inte lika många papperspärlor om andra pärlor adderas och jag sparar lite tid. Det 
vore intressant att göra flera olika former och storlekar av papperspärlor och i större 
mängder så att de räcker till att göra t ex halsband och armband.  

Det färdiga resultatet: 
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PERCENTION; EXEMPEL PÅ OLIKA UTTRYCK 

Här följer några bilder jag haft som inspiration då jag skapat papperspärlor. De är ganska 
olika och visar tydligt vilken bredd av olika stilar man kan skapa av papperspärlor, dels 
med olika former på pärlorna och dels med färg och utsmyckning. 

 

Bildkällor:  
http://www.minieco.co.uk/paper-beads-2/ 
http://rebeccapaynecreativeandmedia.blogspot.se/2010/02/adorn-embellishdecorate.html 
http://www.etsy.com/listing/82438725/paper-bead-jewelry-upcycled-comic-book 
http://www.etsy.com/listing/90787352/honeysuckle-pink-paper-bead-stretch 
http://img3-ec.etsystatic.com/il_fullxfull.287690239.jpg 
http://www.etsy.com/listing/85135059/paper-bead-necklace-the-pink-leopard 
 
Förklaring till bilderna: 

• Bilden längst upp i vänstra hörnet visar lite bättre några möjligheter man har 
med lackning och efterbehandling.  

• Bilden i mitten längst upp visar pärlor som är rullade av korta trianglar av 
färgstarkt papper, pärlorna är sedan lackade och utsmyckade med glitter.  

• Pärlorna längst upp i högra hörnet är cylindriska och rullade av sidor från 
serietidningar.  

• Armbandet längst ner i vänstra hörnet består av två sorters pärlor; runda och 
cylindriska. Dessa pärlor är gjorde av ett rosa papper som sedan har lackats med 
ett glansigt lack.  

• Halsbandet längst ner i mitten är lite annorlunda. Det är rullat i ganska tjockt 
och räfflat papper. 

• Halsbandet/armbandet längst ner till höger är en blandning av papperspärlor och 
träpärlor.  
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Kuber; del ett 
INLEDNING 

Formen kub har alltid intresserad mig. Raka kanter och flera sidor att arbeta med. De går 
att stapla på varandra utan att det blir luftrum. Det är lätt att organisera kuber och de 
skapar praktisk förvaring. 

Jag vet inte exakt vart min fascination för kuber grundades men en stor del kommer 
förmodligen från det svenska sandbox-spelet ”minecraft”. I minecraft är det mesta 
uppbyggt av kuber i en pixelvärld. Vad spelet går ut på kan jag skriva mycket om men det 
är faktumet att det är kuber som bygger spelet som är det väsentliga.  

Jag började att göra kuber till detta projekt eftersom jag tidigt bestämt mig för att göra 
olika byggstenar i papper som sedan skulle vara till grund för, eller del av, kommande 
artefakter.  

ORIGAMI-KUBEN 

Till byggstenen ”kub” började jag därför att vika origami-kuber. Dessa skapas genom att 
först vika sex delar separat och sedan sätta ihop dem med varandra. En del är en sida av 
kuben + två flikar för att fästa i övriga sidor. Dessa gjorde jag först i en ganska stor storlek 
(3x3x3 cm) för att ”öva”. Sedan gjorde jag direkt mindre kuber (eftersom jag alltid 
försöker se hur litet saker går att göra). Dessa blev ca 1x1x1 cm. Jag gjorde även mindre 
kuber som blev ca 0,7 cm.  

Jag gillade origami-kuben starkt från första början, dels eftersom den är pillrig att göra 
och dels eftersom dess sidor inte är platta.  

Här är en bild på en stor origami-kub vikt i papp; 

 

Bildkälla: http://listsoplenty.com/pix/folded-paper-origami-creations 
 
Jag gjorde en illustration i tre delar (två bilder) för att visa hur en origami-kub viks: 
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Den första bilden visar hur en av de sex delarna som tillsammans med de andra skapar 
kubens helhet. Man utgår från en enkel kvadrat, säg 3x3 cm, och efter alla steg har man 
en kvadrat som är tre gånger mindre, i detta fall 1x1 cm, plus två flikar. Så om man vill ha 
en kub som är 1x1x1 cm börjar man alltså med att skära ut sex kvadrater som är 3x3 cm. 
Det är avgörande att kvadraterna är räta och lika stora, annars kan inte kuben sättas ihop 
och bli stabil.  

Bild två visar nästa steg då man har vikt sex delar och ska sätta ihop dem till en kub. 
Delarna har jag valt att visa i olika färger så att man lättare förstår vilken del som ska vart. 
Den övre delen av bild två visar hur alla delar ska fästas i varandra så att man förstår 
helheten. Det är dock inte så här man bör sätta ihop kuben, det går men det är hemskt 
pillrigt. 

Del två i bild två visar de första stegen för hur kuben på smidigast sätt sätts ihop. Den 
visar tre av de sex delarna och hur de bör fästas i varandra för att underlätta följande steg. 
Efter att dessa tre har satts ihop spelar det ingen som helst roll vilken del man väljer att 
fästa här näst, eller var. Bara man förstår helheten som visas i del ett (bild två) så kan man 
sätta ihop resten galant.  

Jag gjorde ett antal kuber utan tanke på vad de skulle användas till, mest för att lära mig 
att vika dem utantill och för att ha ett par till hands om jag skulle få en idé. En tanke som 
jag haft sedan projektets start (och kanske till och med innan det) var att jag på något sätt 
ville blanda in illustration i mitt examensarbete. Med det i bakhuvudet fick jag idéen att 
illustrera på kuberna.  

Till det jag ville göra passade inte origami-kuben eftersom jag ville ha en kub med raka 
sidor. Jag lämnade origami-kuben ett tag men den fick senare användning i andra verk. 
(Se ”Kuber; forts. del ett”) 
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Kuber; del två 
VIKT KUB 

Då origami-kuben inte passade vek jag kuber med raka sidor. Dessa är bra att ha som 
grund då man ska skapa illustrationer eller dyl. Man kan se den som en 3D-canvas med 
sex ytor att fylla. Raka ytor är också bra om man ska fästa andra delar med lim. Denna 
kub viks på följande sätt: 

 

Sax, penna, papper, linjal och lim är det enda som behövs. En figur bestående av sex 
kvadrater ritas upp enligt steg två. Sedan adderas flikar till tre av kvadraterna enligt 
bilden. Figuren klipps ut och flikarna klipps lösa från varandra så att det går att vika dem 
separat. Alla kvadrater och flikar viks inåt innan de limmas. Jag har märkt att det är 
lättare att få ihop kuben om man viker linjerna mellan kvadraterna hårt men bara böjer 
flikarna lätt. På så vis kommer flikarna att trycka utåt mot väggarna och därmed fästas 
bättre med limmet. Sedan viks kuben ihop så att flikarna hamnar på kubens insida och 
väggarna utåt. Limmet appliceras på flikarnas utsida så att det kommer emellan fliken och 
väggen. Om man låter bli att fästa kvadraten med tre flikar i de andra får man en ask, 
fäster man även denna sida får man en kub. 
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Denna kub är inte lika stabil som origami-kuben så vikt på pappret är bra att anpassa efter 
kubens storlek. De kuber jag vikt är 3x3x3 cm och jag har använt mig av 220g/m2 papper. 
Det skapar en stabil kub som fortfarande är lätt att vika. Jag har även vikt mindre kuber av 
samma papper. Då blir det svårare att vika rakt och jag har i dessa fall tagit hjälp av en 
skalpell för att skära de linjer jag ska vika innan jag viker dem.  

Större kuber än de jag har gjort kommer att kräva tjockare papper, kanske till och med 
någon typ av kartong. Val av material bör också göras efter vad man ska göra med kuben. 
Ska man måla en kub av papp bör den kanske kläs in i papper. Pappret till mina kuber är 
väldigt bra att både måla och limma på och passar det jag vill göra väldigt bra. 

UGGLOR; IDÈFAS 

Jag kom på idén att ”tolka” och illustrera djur till detta format. Det skulle kombinera 
kuben som form med något man inte vanligtvis ser som kubiskt och det skulle kräva bra 
formgivning. Det första djuret jag ville skapa var en uggla.  

För att skapa en uggla behövde jag först göra en skiss på hur en uggla kan tolkas till denna 
nya form. Det krävde att jag först behövde se vilka delar av en uggla som är de mest 
karaktäristiska. Jag tittade på flera bilder av ugglor och började skissa egna. Snabbt kom 
jag underfund med att det var ögonen och näbben i sammanhang med öronen som var det 
mest utmärkande för ugglor. Det var alltså dessa delar som jag behövde lägga mest fokus 
på då jag tolkade ugglan till det kubiska formatet.  

Så här såg mina skisser ut: 
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Eftersom mitt projekt handlar om papper ville jag givetvis fortsätta på samma spår. Av 
den anledningen valde jag att inte illustrera på papper utan med papper. Jag inhandlade ett 
billigt set med mönstersaxar på Clas Ohlson, tog fram alla magasin och papper jag ägde 
och började skissa, klippa och välja ut papper att använda.  

UGGLOR; PROCESS 

Jag började med att göra mallar för näbben/öronen. Denna del ska vara symmetrisk och 
jag valde därför att klippa i ett vikt papper för att få likadana sidor. Flera olika näbbar 
klipptes ut, några blev för stora, andra för små. Eftersom denna del går över ögonen ser 
ugglorna lätt arga ut, något jag märkte då jag gjort min första uggla.  

Sedan klippte jag ut ögon och genom att testa många olika kom jag fram till att jag ville 
ha ögon gjorda av fyra papperscirklar. En cirkel i mörk färg som ska ligga till bakgrund för 
nästkommande cirkel. Man ska inte direkt lägga märke till den utan den ska mer vara som 
en diskret sminkning med kajalpenna. För att markera ögat och skilja det från 
bakgrunden helt enkelt. Nästa cirkel ska vara ögonvitan och skall därav vara i ett ljust 
papper. Nästa cirkel är iris och den kan vara i vilken färg som helst (nästan). Iris-delen ger 
ugglan personlighet och färgen kommer att variera beroende på karaktären som skapas. 
Den sista cirkeln är pupillen och den ska vara svart eller mörk. Vid det här laget är 
cirklarna redan ganska små så pupillen är riktigt knepig att klippa ut och få att se rund ut.  

Efter ögonen behövdes vingar och illusionen av fjädrar. Vingarna är också den del som 
täcker flest sidor av kuben då de både ska ses framifrån, från sidorna och bakifrån. Jag 
kom på ett sätt att klippa med en av mönstersaxarna som gav små delar som liknar fjäll 
eller fjädrar då de är tätt packade på varandra. Jag klippte ut ett antal av dessa och la ihop 
dem. Det liknade inte fjädrar då de inte var på kuben, men i hela sammanhanget, då 
resten av ugglan var avbildad på kuben, skapade de en illusion av en fjäderdräkt. Dessa 
delar kunde klippas ut i olika mönster och färger för att skapa en karaktär. Fjäderdräkten 
gjorde jag i flera lager varav det översta täcktes med dessa smådelar som efterliknar fjädrar. 
Lager på lager skapar en detaljkänsla och ett djup. Det är som att ha flera underkjolar. 
Vingarna på framsidan och baksidan gjordes i tre lager av olika papper som 
mönsterklipptes. Ovansidan (hjässan) gjorde jag enbart med de små fjäderliknande 
delarna.  

Den första ugglan jag gjorde var i syfte att testa de olika delarna. Ugglan gjordes i ett litet 
format (15x15x15 mm) eftersom jag inte ville lägga allt för mycket tid på detaljer i 
startskedet. Den ugglan gjordes i endast vitt papper eftersom syftet var att se delarna, inte 
att skapa karaktärer. Jag gjorde sedan en liten uggla i samma storlek för att testa 
mönstersaxarna till de delar jag tagit fram i den första modellen. Syftet med detta var inte 
heller att skapa en specifik karaktär, syftet var att testa färg, mönster och olika saxar. Med 
en uggla i detta lilla format var det svårt att testa små detaljer, att klippa ut pupiller var 
svårt nog då det krävdes att de var ca fyra mm i diameter.  
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Så här ser dessa två ugglor ut:  

 

Efter dessa valde jag att skapa ugglor i större format, främst för att jag ville ha in mer 
detaljer. Jag gjorde ett gäng kuber i storleken 3x3x3 cm vilket kändes som en bra storlek. 
Storleken tillät mig att få dit detaljer samtidigt som inte hur mycket som helst kunde få 
plats och jag var tvungen att verkligen få fram det väsentliga.  

KARAKTÄRER 

Jag bestämde mig för att jag ville skapa flera ugglor och kom fram till fyra karaktärer 
(metod: personas);  

• Den irriterade morsan. Hon är less på sin unge vars energi aldrig verkar ta slut 
och som aldrig verkar tröttna på att hoppa runt i cirklar och välta ner allt i hans 
väg. Hon är less på sin man som kommer hem sent på kvällen efter jobb och inte 
orkar hjälpa till eftersom han haft en så jobbig dag. Hon är less på sina 
svärföräldrar som ständigt lägger sig i och tycker till om allting. Hon är less. 

• Den trötta och någorlunda sega albino-pappan. Han jobbar hårt och tjänar 
pengar till familjen, han gör en god sak tycker han men ändå kommer han hem 
till en sur fru som ställer massa krav. Han har utvecklat en förmåga att ”stänga 
av” och kan därför sitta och titta på TV helt oberörd av sonen som flaxar runt. 
Att föräldrarna knackar på stup i kvarten (oanmälda såklart) och vill hjälpa till 
med tvätten, eller kommer med middag (då frun precis lagat middag), tycker han 
inte är några problem alls.  

• Svärfar/farfar. Svärfar han likt sin son utvecklat en förmåga att ”stänga av”. Han 
vill egentligen bara ha lugn och ro men får lov att följa med sin fru på teater. 
Han har alltid varit noga med att alltid se välvårdat och frisk ut. Brunt är en 
favoritfärg. Om han fick bestämma hur en helg skulle spenderas skulle han välja 
att stanna hemma, läsa en bok, laga enkel middag, se sporten på TV och kanske 
lösa lite korsord.   
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• Svärmor/farmor. Svärmor är en typisk skvallertant (som inte verkar kunna sluta 
prata), för utomstående uppfattas hon som en söt tant men för nära är hon en 
gnällkärring. Hon gillar spets, gammalrosa och blommor. Hon går gärna på 
teater i fina kläder men att stanna hemma och sticka en tröja till barnbarnet går 
lika bra.  

 

RESULTAT 

Nedan följer bilder på karaktärerna i samma ordning som de beskrivits. 
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Mamma uggla 
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Pappa uggla 
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Svärfar/farfar uggla 
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Svärmor/farmor uggla 

  



 33 

UGGLOR; PERCEPTION 

MAMMAN 

Denna karaktär består främst av fyra färger; grönt, blått, silver och brunt. Den gröna 
färgen är den absoluta huvudfärgen och den utgör därför många viktiga delar av 
karaktären (öron/panna, övre delen av vingarna samt många detaljer). Karaktären har även 
silver eftersom silver kan förknippas till fjäderdräkt. Det är även en färg som bryter snyggt 
mot både grönt, blått och brunt. Blått är en detaljfärg som har använts till iris och som 
fjäderdetaljer. Blått finns med eftersom det passar bra med grönt som är huvudfärgen. 
Brunt finns med eftersom det skapar en kontrast till de andra färgerna då brunt är 
mörkare. Jag ville ha en färg som ramade in och brunt passade bra i den rollen. För att 
skapa känslan av irritation har karaktären fått ögonlock som ligger rakt (vinkelrätt) över 
ögonen.  

PAPPAN 

Pappan är albino vilket utesluter färger i hans fjäderdräkt. Hans färger är därför svart, 
silver och olika nyanser av grått. Hans iris är röd. Hans vingar har tre lager varav två är 
silvriga och ett är grått. Det gråa, lite mörkare, lagret separerar de silvriga så att man 
tydligt ser att det är tre lager. Eftersom det ska se ut att han har ”stängt av” och är lite 
trött har han stor iris. Den stora irisen och ögonlock som inte täcker pupillen gör också 
att han inte ser sur ut som mamman.  

SVÄRFAR/FARFARN 

Farfar är liksom sin favoritfärg mestadels brun. Eftersom att han är gammal och kanske 
lite gråhårig har han gråa och silvriga inslag. Han har även en kraftig mustasch som är 
välvårdad och ”stylad”. Den mörkbruna färgen balanseras upp med en beige som gör att 
han känns lite äldre. Den här karaktären är den enda som har vita detaljer förutom 
ögonvitan. Det är för att den beigea och den mörkbruna inte ska smälta ihop. Färgen 
brun känns väldigt ”farfar” för mig. 

SVÄRMOR/FARMORN 

Svärmor är främst rosa och brun. Hon är gjord med mycket mönstrat papper för att få en 
”tantig” look. Hon är även den som har flest lager av papper som vingar. Alla papper som 
är mönstrade är tagna ur reklamutskick (från bl a ”Ellos”). Mönstren är noggrant utvalda 
för att förstärka den ”tantiga” känslan jag vill åt. Något som är väl genomtänkt med 
svärmor är hennes näbb/örondel. Näbben har inte samma form som de andras utan är 
kortare och rundare, ”knubbigare” är ett passande ord. Den knubbiga näbben gör att 
karaktären ser äldre ut och i och med att näbben är samma färg som ögonens understa 
cirkel ser det ut som att hon har ringar (rynkor) under ögonen. Svärmor har ljusgrön iris 
eftersom det behövdes en färg som bröt mot det annars genomgående rosa-bruna färgen. 
Den gröna färgen är ljus och man får en ”urtvättad” känsla som stärker känslan av att hon 
är äldre. Svärmor är också den enda som har fått fötter, än så länge i alla fall.  
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Till svärmor har jag också skapat lite accessoarer till för att ytterligare stärka hennes 
karaktär. Accessoarerna består av små runda glasögon och en fin hatt som hon kan ha då 
hon går på teater. Här är en bild på svärmor och hennes accessoarer: 
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GLASÖGONEN 

Glasögonen är små och runda eftersom de omger hennes pupiller lagom då. De är silvriga 
eftersom det känns lite gammalt. Idag är modet stora glasögon med svarta och tjocka 
bågar och jag ville undvika det eftersom en farmor inte ofta anses vara modern.  

HATTEN 

Hatten är rund och i många färger och mönster. Den är prydd med en blomma på 
ovansidan. Rakt framifrån ser hatten lite ut som en cirkushatt, men lite uppifrån känns 
den väldigt uppklätt tantig vilket var målet. 

SKILLNADERNA MELLAN DE KVINNLIGA 
OCH MANLIGA UGGLORNA 

De kvinnliga ugglorna är mer färgglada än de 
manliga eftersom det brukar anses vara mer 
feminint att vara färgstark. De kvinnliga 
ugglorna har också lite finare linjer, främst 
kanske på näbb/öron-delen. Det anses vara 
kvinnligt att ha noppade och fint symmetriskt 
formade ögonbryn. Näbb/öron-delen är även 
ögonbryn och de kvinnliga ugglorna har därför 
extra tydliga och ”fina” sådana. Karaktären 
”Mamma” har dessutom ögonlock som är 
klippta med mönstersax, de ska symbolisera 
stora, feminina ögonfransar De manliga 
ugglorna i sin tur har lite hårdare och (till 
synes) kraftigare ”ögonbryn”. De har även 
dämpade färger. Karaktären ”Svärfar/farfar” 
har dessutom en mustasch vilket gör det 
ganska lätt att anta att han är en manlig uggla. 
Alla dessa detaljer är medvetna val för att de 
ska kännas som ”ett” med sina personas.  
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Kuber; forts. del ett 
ORIGAMI-ÖRHÄNGEN; PROCESS, METOD OCH PERCEPTION 

I ett senare skede kom jag att återkomma till origami-kuberna jag tidigare gjorde. Jag ville 
så gärna använda dem till något då jag tyckte att de både var roliga att göra och vackra att 
se på. Jag satt och tittade på dem och såg mitt smyckeskit i bakgrunden och fick då idén 
att göra örhängen av dem. Jag började direkt vika kuber som blev 1x1x1 cm. Jag vek först 
ett par av ett ljusrosa presentpapper jag hade hemma, satte igenom ståltråd och fäste 
öronkrokar. Det blev bra men ståltråden kändes inte riktigt passande med den rosa kuben 
och den silvriga öronkroken. Jag inhandlade silvriga stavar av mjuk sort så att det enkelt 
skulle gå att göra öglor. Då jag hade alla ”ingredienser” fanns det inget som stoppade mig. 
Jag gjorde örhängen tills öronkrokarna tog slut, sen gjorde jag två par till (som nu saknar 
krokar). En del örhängen gav jag bort till nära och kära. De ofärdiga örhängen som saknar 
krokar är i färgerna blått och grönt. De örhängen som har fått krokar är dessa: 

 

Kuberna är lackade med ett glansigt och genomskinligt lack som ger pappret en viss 
vattentålighet. Det skulle nog inte gå att bada med örhängena då de inte är lackade på 
insidan, men lite regn tål de. Det är alltså fullt möjligt att använda dem ”på riktigt”. 
Öronkrokarna är i äkta silver för att undvika nickelallergi.  
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Kuberna är 1 cm förutom de små färgglada kuberna (längst till höger i bild) som är ca 7 
mm. De enfärgade kuberna (svarta och rosa) är vikta av ”vanligt papper”, ca 90g/m2 och 
resterande är vikta av presentpapper som brukar vara ca 70g/m2. Man ser tydlig skillnad 
på örhängena vikta av 90g/m2 och örhängen vikta av 70g/m2, de som är vikta av det 
tjockare pappret har inte lika raka kanter som de som är vikta i tunnare papper. Det ger 
örhängena lite olika uttryck. De med rakare kanter känns nästan maskingjorda medan de 
lite ”klumpigare” örhängena känns hemmagjorda.  

För att ge dem ännu mer karaktär skulle olika typer av lack, eller kanske glitterlim, vara 
till pass. Men valet av papper är det viktigaste då det handlar om vilken stil örhängena 
kommer att få.  
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Tidningsrullar 
PAPPERSRULLE 

En annan ”byggsten” jag ville jobba med var pappersrullen. De görs enkelt av ½ eller en 
hel tidningssida och blir ganska lång och böjbar (beroende på hur stort papper man utgår 
ifrån). En rulle från ½ tidningssida blir ca 33-36 cm lång och ca 0,6 cm tjock. En rulle 
från en hel tidningssida blir ca 45-50 cm lång och ca 1 cm tjock. Av dessa hade jag 
planerat att fläta korgar.  

Här är en illustration som jag har gjort som visar hur man rullar en tidningsrulle av ½ 
tidningssida. Man behöver tidning, sax, grillpinne och lim: 

 

KORGAR 

För att fläta korgar behöver man ganska många (kanske 50 stycken) likadana rullar. Jag 
har bara slutfört korgar som är flätade av de mindre rullarna. En stor korg av de stora 
rullarna är påbörjad, men är redan ganska ostadig så den kommer med all sannolikhet ej 
att bli klar. De andra krogarna är lite mindre. Tre av dem är runda, en är rektangulär och 
två är målade.  
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Här följer tre fotoserier för hur min process ser ut då jag flätar en korg (rullandet av 
tidningsrullar är ej med) 

 

KORGAR; DEL ETT 

Två stycken runda ”bottnar” klipps ut i önskad storlek och tjockare papper. Antal rullar 
som ska stå lodrätt måste vara ojämnt annars går inte flätningen ”jämt ut”. Jag markerar m 
h a gem som sätts ut med jämnt avstånd från varandra. Jag ritar sedan efter gemen då de 
sitter med jämna mellanrum och i ojämnt antal (i detta fall 15 stycken). Sedan fäster en 
rulle per markering med lim. Den andra cirkeln ska limmas fast ovanpå för att dölja 
rullarnas fäste. Cirkeln limmas på och gem sätts på sidorna medan jag låter det torka (ca 
15 min).  
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KORGAR; DEL TVÅ  

Gemen tas bort och en rulle fästs med lim bakom en av de andra rullarna (vilken spelar 
ingen roll). Sedan är det ”bara” att fläta runt, den vågräta skall gå bakom varannan lodrät 
rulle och framför varannan lodrät rulle (alltså zic-zac). I början av korgen är det ganska 
instabilt, de lodräta rullarna trillar gärna åt alla håll. Därför använder jag gem gör att hålla 
dem någorlunda på plats.  

Då en vågrät rulle börjar ta slut fäster jag enkelt en ny rulle genom att sätta den ena ändan 
i den andras (se bilden i mitten). På så vis kan jag göra en hur hög korg jag vill.  
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KORGAR; DEL TRE 

När jag bestämt mig för att korgen är nog hög är det dags för avslut. Den sista biten på 
den sista vågräta rullen skall limmas och vikas in på korgens insida för fästning. Sedan ska 
de lodräta rullarna fästas. De ska fästas så att de går över den vågräta rullen som ligger 
överst. Varannan lodrät rulle kommer således att fästas på utsidan och varannan kommer 
att fästas på insidan av korgen. De lodräta rullarna kapas till lagom längd, limmas, viks 
över åt det håll den ska och sedan under en av de vågräta rullarna för att dölja änden på 
den. Jag brukar börja med att fästa de lodräta rullar som skall vikas utåt.  

Sedan är korgen klar för målning. Här är två färdiga resultat: 
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KORGAR; LÄRDOMAR  

En korg i denna storlek (botten diameter: 14 cm, höjd: ca 16 cm), inklusive rullning av 
pappersrullar, flätning och målning, tar ca fem timmar för mig. Det går snabbare och blir 
bättre för varje gång jag gör en ny. Den absolut första korgen jag gjorde var en rektangulär 
korg. Då jag gjorde den visste jag inte att det skulle vara ett udda antal lodräta rullar vilket 
resulterade i att den vågräta rullen gick dubbelt utanför eller dubbelt innanför de lodräta 
rullarna en gång/varv. Den andra korgen hade en liten cirkel som botten och udda antal 
lodräta rullar. Felet jag gjorde med den var att jag spände de lodräta rullarna genom att 
dra dem uppåt för att få en så stabil och tät korg som möjligt. Detta resulterade istället i 
att formen på krogen gick aningen inåt, d v s den blev mindre och mindre ju högre jag 
fortsatte. Sedan blev korgarna bättre (de två på bild).  

Jag har flera gånger tänkt att man kan använda en mall för att korgarna ska följa samma 
form från början till slut, men jag har gjort det medvetna valet att lära mig utan hjälp av 
mall för att få en bättre känsla för hantverket bakom. Hade jag använt mig av mall hade 
jag inte haft en aning om hur mycket man kan spänna rullarna utan att formen på korgen 
förändras.  

KORGAR; VAL AV FÄRG 

Då jag har målat korgarna har jag använt akrylfärg och pensel. Akrylfärg är en tjock färg 
som torkar snabbt. Den liknar oljefärg och kan på samma sätt som oljefärgen spädas ut 
med många olika målningsmedium för att ge färgen olika egenskaper som till exempel 
mer glans eller längre torktid. Färgen är som sagt tjock och täcker därför ganska bra 
(fördel då man målar på tidningspapper). Ju mer vatten man har i desto mer lik vattenfärg 
blir den. Akrylfärg blir matt i färgen då den torkat och vattenavvisande. Den svarta 
akrylfärgen täcker till 100 % tidningsrullarnas tryck. En annan färg jag testade, ”magenta” 
(stark mörkrosa), täckte inte lika bra och jag fick måla några lager för att tidningsrullarnas 
tryck inte skulle synas igenom så bra.  

Nackdelen med att måla korgarna med färg och pensel är att det är svårt att komma åt 
inuti korgen i alla springor och vinklar. Att måla rullarna innan de flätats ihop hade inte 
heller varit något alternativ eftersom rullarna stelnar då de målas. Ett alternativ hade 
kanske varit sprayfärg, eller en vinklad pensel.  

KORGAR; REFLEKTION  

Jag tycker att det är helt otroligt att dessa korgar, gjorda av papper av riktigt dålig kvalité, 
kan bli så stabila och tåliga. De tål att kastas omkring och tappas i golv. En rulle är ensam 
lätt att böja, enkel att förstöra och tar enkelt skada, medan flera rullar tillsammans är 
fantastiskt hållbara. Jag är fascinerad av hur enkelt det är att skapa något med så 
lättillgängliga material som blir så hållbart och användbart. Dessa korgar använder jag på 
riktigt. De är fulla med penslar, saxar och pennor. De bidrar med snygg, praktiskt, hållbar 
och miljövänlig förvaring och de är gjorda av mig.  
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UNDERLÄGG 

Några pappersrullar blev till övers och jag testade att rulla dem till något som liknar ett 
underlägg. Här följer en illustration för hur man gör underlägg (början): 

 

Man börjar med en pappersrulle. I ena ändan på den limmar man med ett limstift. Sedan 
viker man ändan så att rullen blir jämntjock (rullen är mycket tunnare i dess ändar). Med 
hjälp av en tandpetare eller grillpinne börjar man sedan att rulla rullen. Det är lättare att 
rulla om man har plattat till pappersrullen innan. Då man har rullat tills pappersrullen 
tagit slut fäster man en ny pappersrulle där den andra slutade (nu med något mer hållbart 
lim, som t ex RX lim eller en limpistol). Sedan fortsätter man att rulla och sätta till nya 
pappersrullar tills man har fått en önskad storlek på underlägget.  

Denna slutprodukt kan bli till exempel underlägg till grytor, underlägg till glas, 
lock/botten till korgar eller andra burkar, fot till exempel till en lampa, grund till en rund 
tavla/fotoram, knoppar/handtag till burkar eller mindre byråer, del i konstverk, 
örhängen/halsbandshängen, lampkronor, pixelkonst, sniglar, mobil och så vidare. 
Fantasin sätter gränserna.  

Dessa rullar kan lackas eller målas i efterhand för att bli mer hållbara och stabila. Jag 
testade att lacka ett stort underlägg med lack/lim vilket gav ett stabilt och glansigt 
resultat. Jag har också testat att måla en mindre rulle i gul akrylfärg vilket gav ett mindre 
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bra resultat. Färgen samlas i tjocka lager i mellanrummen mellan pappersrullarna. En 
svart akrylfärg eller sprayfärg är nog att föredra. Sprayfärg lägger sig i ett tunt lager som 
täcker väl, vilket vore passande för dessa.  

Bilder på rullarna jag gjorde:  

 

Det större är ca 16 cm i diameter och det lilla är ca 9 cm i diameter. Det stora är gjort av 
tidningsrullar rullade av ½ tidningssida och det lilla underlägget är gjort av tidningsrullar 
rullade av hela tidningssidor. Det lilla underlägget är således tjockare än det stora. Till det 



 45 

lilla underlägget utgick jag ifrån en tidning som inte var i det ”normala” tidningsformatet. 
Det var ett annonsblad. De tidningsrullarna blev olika tjocka och därför är det lilla 
underlägget inte jämntjockt. På den första bilden av det lilla underlägget ser man hur 
färgen har lagts sig i tjocka lager och bildat luftrum (det ser ut som att det är små hål i 
hela underlägget).  

Akrylfärg är inte att föredra till underlägg eller något med dessa rullar som utgångspunkt. 
Sprayfärg är förmodligen det bästa då spray kommer åt i springor och läggs i ett tunt 
lager.  

Det stora underlägget är som sagt lackat med lack/lim vilket ger den en viss glans och 
vattentålighet. Det är gjort i lagom storlek för att passa de kastruller jag har hemma så att 
jag kan använda det.  

Innan man lackar eller målar kan man forma underläggen så att de blir till skålar eller fat. 
Eftersom pappersrullarna endast sitter fast i varandra där det är limmat är resten av ytan 
mellan dem fri att forma. Att de går att böja skapar många fler möjliga 
användningsområden för dem. Till exempel kan de vara fat, fruktskålar eller ljusbrickor.  
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Quilling 
INLEDNING 

Då jag hade gjort ugglorna hade jag ganska många överblivna pappersbitar som jag inte 
ville kasta. Några av dessa bitar var långa remsor. Jag tog upp dem och började rulla dem, 
kanske kunde det bli en tjock cylindrisk pärla? Jag tappade greppet om rullen då den 
nästan var klar och det blev en enligt mig en mycket intressant form: 

 

Bildkälla: http://craftiblog.wordpress.com/2009/10/14/2009-10-14-paper-quilling-beginner-bouquet-tutorial/ 
 
Bilden är tagen från google men det var precis denna form som jag fick (och i liknande 
färg dessutom). Istället för att se den som en misslyckad pärla såg jag den som en 
byggsten. Tänk om man hade flera sådana här i olika storlekar och la dem bredvid 
varandra? Jag såg framför mig hur det kunde bli och började genast göra fler rullar i olika 
storlekar. Jag la dem bredvid varandra allt eftersom jag gjorde dem och fick fram mycket 
fina former och mönster. 

RING 

Jag limmade sedan ihop alla rullar med varandra och bestämde mig för att göra en stor 
ring. Jag limmade därför fast alla rullar på ett svart papper och började skära ut ringen 
med en skalpell. Det blev ganska bra och jag gjorde snabbt en ring i papp och svart papper 
som jag kunde fästa ”ringsmycket” på. Det blev bra och jag bestämde mig för att lacka den 
så att jag kunde använda den. Lacket gjorde dock att pappret löstes upp en aning i 
kanterna och det vek sig lite vilket var väldigt synd. Som till de rullade underläggen hade 
det optimala varit ett spraylack eftersom en penseludd skapar tryck och viker pappret. 
Resultatet blev därför inte vad jag hoppats på men ändå helt ok. Här är två bilder som 
visar ringen: 
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HALSBAND 

Jag ville fortsätta med den här tekniken och testa att göra fler former. Jag tog en katalog 
från Ellos (tror jag) och skar med hjälp av linjal och skalpell ut flera remsor från den. 
Genom att skära igenom flera sidor i taget fick jag flera remsor på en gång. Av dessa 
började jag att göra likadana rullar som innan. Skillnaden mellan dessa och de förra som 
jag gjorde till ringen är följande: Dessa pappersremsor var av magasinspapper istället för 
vanliga färgade pappersark, pappersremsorna var mycket smalare skurna och gav därför 
smalare ”rullar”, pappersremsorna var längre än de till ringen och en rulle blev således fler 
varv.  

Då jag gjort en rulle formade jag den genom att trycka ihop en ända av den så att den fick 
formen av en droppe. Jag testade också att trycka ihop två ändar och fick då en oval med 
spetsiga ändar. Dessa delar pusslade jag ihop på ett svart papper och fick fram många 
intressanta former. Blommor och dyl. Jag fick idén att skapa en form som kan kännas igen 
av åskådaren för att visa hur dessa byggstenar enkelt kan användas som just pusselbitar. 
Dessa bitar valde jag att lägga ihop till formen av Afrika. Varför just Afrika vet jag inte, 
kanske för att detta är en miljövänlig design som känns naturlig? Naturlig kopplar jag 
med Afrika. 

En bild av Afrika skrevs ut för att få dess exakta konturer. Sedan började jag att ”pussla 
ihop” alla delar så att de skulle passa inom Afrikas konturer. Det var riktigt roligt och det 
var mycket enklare än jag trodde att få ”pusslet” att gå ihop. Då jag var nöjd med formen 
limmade jag fast alla byggstenar en efter en. Då samtliga delar satt fast tog jag hela 
pappret som delarna satt fast på och limmade fast det på två svarta papper. Anledningen 
till det var att jag ville ha en svart baksida på smycket och en viss stadga vilket jag fick då 
flera papper stärkte upp. Sedan började jag skära ut smycket med skalpell. Detta var nog 
det mest pillriga i hela denna process, men det gick.  

Då smycket var utskuret valde jag att lacka det, trots att lacket inte fungerade så bra på 
ringen. Jag gjorde antagandet att eftersom dessa rullar/byggstenar var så pass mindre och 
mer tajt rullade skulle de inte vikas lika lätt (de hade ju stöd av varandra). Jag penslade 
mycket försiktigt och det blev mycket bättre än ringen. 

Då lacket torkat gjorde jag ett hål i smycket så att det kunde användas som hänge till ett 
halsband. I hålet (som gjordes med en tjock nål) fäste jag en silverring som en kedja 
kunde träs igenom. Här är en bild på halsbandets fram- och baksida: 
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QUILLING; INSPIRATION  

Det var först efter jag skapat dessa smycken som jag lärde mig att denna metod kallas för 
”quilling”. Jag kom över det då jag googlade på något som var liknande. Quilling är 
ganska ”nytt” och många håller på med det i kanske framförallt USA. Jag fick en känsla av 
att det kanske används till samma syfte som scrap-booking eftersom många använder det 
för att göra mönster på kort eller dyl. Här följer några inspirerande bilder på konstverk 
som är gjorda med denna teknik: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildkällor:  
http://eolake.blogspot.se/2011/08/quilling-art-of-turning-paper-strips.html 
http://www.wickedandweird.com/2010_08_01_archive.html 
http://mocoloco.com/art/archives/018373.php 
http://www.visualnews.com/2011/11/14/an-alphabet-of-ornate-quilled-typography/  
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Metoder 
PERSONAS 

En metod som jag har använt i denna process är personas. Personas är en metod som 
bland annat designers använder för att lära känna sin målgrupp så bra som möjligt. I en 
personas skapar man en karakteristisk person från sin målgrupp och ger den en 
personlighet. Man beskriver personens fysiska, psykiska och sociala utseende. En personas 
kan innehålla frågor som: Vart kommer personen ifrån? Man eller kvinna? Ung eller 
gammal? Vilka tidigare erfarenheter har personen? Speciella synpunkter? Med vilka typer 
av personer umgås han/hon med och vart? Vad har personen för intressen? Och så vidare.  

Personas skapade jag till var och en av ugglorna (förutom de små) innan jag började det 
fysiska arbetet med att ta fram dem. Att ha en personas, en personlighet, i bakhuvudet 
hjälpte mig att ta beslut som hade med ugglornas utseende att göra. Till exempel: Då jag 
gjorde ugglakaraktären ”farmor/svärmor” hade jag bestämt att hon skulle vara sådär 
”klassiskt tantig”, att hon är lite som ett barn i stort format. Att hon älskar spets och färg 
(gärna gammalrosa) och hon pratar mycket, både skvaller och kloka ord av erfarenhet. 
Eftersom hon hade denna personlighet valde jag att leta efter rosa och mönstrade 
magasinssidor att använda. Jag tog även beslutet att göra glasögon till henne. Glasögonen 
gjorde jag runda eftersom det får henne att se klokare ut. Eftersom hon är en kvinnlig 
figur fick hon små detaljer (bland annat vid ”ögonbrynen”) som för åskådaren känns 
feminina. Hon har även en hatt eftersom hon är lite ”fin i kanten” och gärna går på teater.  

Denna metod har bidragit till att skapa små karaktärer istället för att skapa små 
prydnadssaker. Man lär känna ugglorna och kan kanske förstå och känna igen sig i dem.  

EGNA METODER 

Så här i efterhand kan jag känna igen hur min process ser ut då jag skapar något från 
papper fram till slutgiltig artefakt. Metoder jag utvecklat för att komma fram till ett 
resultat.  

En skaparprocess börjar med att jag får en idé. Det kan vara en idé om något jag vill skapa 
eller en idé om en teknik eller byggsten jag vill använda mig av. Om det är en idé om en 
slutartefakt börjar jag med att skissa upp den och skriva ner idéer om hur jag ska gå 
tillväga för att göra den. Sedan väljer jag vilken typ eller vilka typer av byggstenar som 
lämpar sig för att skapa denna artefakt. Val av papperstyp och verktyg (t ex vilken typ av 
lim) görs också nu. Beroende på hur jag vill att den ska upplevas av åskådaren väljer jag 
färger och dylikt för att skapa den känslan eller stilen jag är ute efter. Vill jag till exempel 
göra ett armband med papperspärlor i lite barnslig stil väljer jag kanske att använda mig av 
starka färger och resårtråd.  

Byggstenarna som krävs skapas därefter och den fysiska delen av processen är påbörjad. 
Under den fysiska processens gång händer det ofta att jag behöver fundera ut nya typer av 
byggstenar eller ändra de befintliga. Det händer också ofta att jag får idéer om nya 
byggstenar som jag gärna vill testa. Den fysiska processen är således aldrig linjär.  
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Man kan se den som en laboration på obestämd tid där ett mål är bestämt men vägarna 
dit är många och det är svårt att känna till alla vägskäl från början. Ibland kanske man till 
och med vill gå tillbaka för att välja en annan väg.  

Den fysiska delen av skaparprocessen innefattar alltså mycket experiment med material 
och tekniker. Denna del är viktig för mig för att tillåta mig själv att lära känna pappret 
som material och utveckla min hantverksskicklighet. Det är även viktigt för mig att testa 
olika saker för att hålla skaparsuget på en jämn, hög nivå. Även min kreativitet gynnas av 
att få experimentera.  

Jag ser det lite som att ”levla” i ett spel... Man blir bättre och bättre och klarar av nya 
utmaningar som ger nya kunskaper och man får därför fler ”verktyg” att spela med. Fler 
vapen = fler möjliga anfall. I mitt fall: större kunskap om teknikmöjligheter = fler möjliga 
kombinationer/pusselbitar att skapa med.  

Om skaparprocessen istället börjar med en idé om en teknik jag vill använda börjar jag på 
annorlunda sätt. Jag ”massproducerar” byggstenar med vald teknik för att låta en idé om 
artefakt komma självmant till mig. Under denna fas lär jag känna byggstenen väldigt bra 
och ser allt fler möjligheter med den. Eftersom jag skapar byggstenar i plural och har dem 
visuellt framför mig ser jag lättare möjligheterna med att kombinera dem. För att återgå 
till spelparalleller: Då man spelar ett spel för första gången kör man ofta igenom banorna 
med målet att klara dem. Då man kör spelet en andra och kanske tredje omgång börjar 
man hitta saker som man kanske inte tänkte på förut. Kanske ett hemligt rum eller en 
skatt. På samma sätt öppnar jag upp för nya synvinklar genom att skapa samma byggsten 
flera gånger om.  

Då jag kommit på en design att skapa av byggstenarna börjar den fysiska delen av 
processen och den är samma som beskrivet ovan.  

IDÈGENERERINGSMETODER 

Man talar ofta om metoder för att skapa idéer och sätta igång kreativiteten. Till exempel 
olika brainstormingsmetoder eller samlandet av personlig inspiration. I mitt fall och 
framförallt i detta projekt har idéer funnits i överflöd och det har varit svårt att genomföra 
alla samt att skriva om dem.  

Bland de idéer som har skrivits ner på papper är det vissa som har tagit sig vidare till en 
skissfas. Från skisserna får jag fler idéer och det är tillslut den idén som är mest 
oemotståndlig som jag börjar förverkliga. Det är då jag är i den fysiska delen av en 
skaparprocess som jag får absolut flest idéer. Det är också vid dessa tillfällen det är som 
mest frustrerande att få så många idéer eftersom det är svårt att skriva ner dem då man 
sitter och rullar/klistrar/klipper. Här följer några av de skisser jag har gjort: 
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Då det är för många idéer som vill komma till liv är det också svårt att hitta tålamodet för 
det man skapar just då. Blir en artefakt inte exakt som jag har tänkt mig eller om den tar 
för lång tid börjar jag att lockas av andra idéer. Ju fler hinder jag stöter på desto mer 
lockande blir det att börja med en ny idé. För att slutföra projekt som kräver mycket tid 
krävs därför en viss disciplin från min sida.  

En idé som övergetts är till exempel ett armband jag jobbade på. Jag rullade massor av 
stavar av presentpapper och borrade sedan hål i dem. Sedan fäste jag ett snöre igenom alla 
stavar för att knyta ihop dem till ett armband. Hålen jag borrade blev dock sneda och jag 
tappade suget att göra klart det. Jag fick istället massor av idéer för hur jag skulle använda 
stavarna på andra sätt. Jag gjorde bland annat ett kors av en stav, två pärlor och en 
tandpetare: 
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BRAINSTORMING 

Boken ”Design av informationsteknik” av Löwgren och Stolterman (2004) beskriver 
brainstorming på följande sätt: 

Brainstorming är en metod som används för att snabbt generera idéer utgående från 

en given fråga eller problemställning.  

Boken ”Design av informationsteknik” delar in brainstorming i tre steg där det första är att 
samla en grupp människor, det andra att generera idéer och det tredje att organisera och 
rensa bland idéerna för fortsatt användning. Under själva brainstormingen (del två) är det 
viktigaste att skapa en atmosfär där alla kan säga exakt vilka idéer man får. Ingen idé ska 
bli ratad i detta stadie. Om man börjar rata idéer under en brainstorming gör det att de 
inblandade kanske inte vågar säga alla idéer de kommer på. Att en idé är orealistisk spelar 
ingen roll i detta stadie eftersom en skruvad idé kan väcka en riktigt bra idé hos någon 
annan. Allt är inspiration! 

Då man använder brainstorming som metod i en grupp får man ofta kreativitet och idéer 
av varandras idéer. Det beror på att olika ord är olika ”placerade” i våra tankebanor. De är 
kopplade med andra ord och minnen vi har. Till exempel: Ordet ”tå” får mig att tänka på 
”sol” eftersom jag målade en bild då jag var mindre där solen var en stortå. Det är en 
koppling som bara är logisk för mig. Det innebär att då någon säger ”tå” tänker jag i 
förmodligen helt andra banor än personen som sa ordet. Det gör i sin tur att ett ord (eller 
en idé) kan vara grunden till väldigt många olika idéer hos människor.  

Det finns i sin tur olika brainstormingsmetoder. Att skriva på post-it lappar är en metod 
och att säga ord på måfå är en metod.    

Då man är själv och vill använda sig av brainstorming kan det vara bra att ha metoder som 
sätter igång ens kreativitet. En metod som jag tycker är bra är att ha ett lexikon och på 
måfå slå upp ett ord. Av det ordet ska man komma på en idé eller så ska man kombinera 
det ordet med nästa. Den här metoden ger ofta idéer och oväntade lösningar som man 
inte hade tänkt på annars. Att på måfå välja ord som man kanske inte annars hade kopplat 
till sammanhanget öppnar upp för nya tankebanor. 

BRAINSTORMINGRESULTAT 

På ett 50 % -seminarium ställde jag frågan ”vad kan man göra med papper?” och hade en 
kort brainstorming kring frågan. Här är några av de idéer som kom: 

Lampor av många pappersrullar med LED-lampor inuti, 3D-landskap, gardiner, 

hissdraperier, plockepinn-spel, kina-pinnar, sittkuddar, solfjädrar, visitkort, 

smycken, drake, stora designmöbler, hårband  
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Reflektion 
REFLEKITION KRING DETALJER 

Jag kan känna igen mig i Helen Musselwhite. Jag är liksom henne väldigt svag för 
detaljer. Både att skapa dem och att titta på dem. Jag minns att jag fullkomligt älskade 
Pettson-böckerna då jag var liten eftersom de innehåller så många detaljer. Alla små 
figurer som gömde sig här och där.  

Jag tror att det är därför jag alltid omedvetet väljer att jobba i så små format, för då är 
nästan formatet i sig en detalj och man måste titta noggrant för att hitta allt som gömmer 
sig i konstverket eller artefakten. Och det är ju den delen jag älskar själv, att se på verk 
med mycket detaljer, för då kan man ta sig mer tid att titta noggrant på dem och man 
hittar alltid nya saker – det blir aldrig tråkigt. En annan anledning till varför jag ofta 
jobbar i små format är att jag vet att detaljerna kommer att ha samma storlek oavsett 
exponeringsytans storlek vilket skulle betyda att en större artefakt skulle ta väldigt mycket 
längre tid att skapa.   

I och med att jag arbetar i små format ”tvingar” jag åskådaren att verkligen titta på 
artefakten. Då får jag åskådaren att stanna upp lite längre vid varje artefakt och verkligen 
ta in dess uttryck. 

KOPPLING TILL DESIGNBRANSCHEN 

Vi formgivare ska ut i en kreativ bransch där skapandet av unika och träffsäkra produkter 
i olika format är något vi måste kunna för att kommunicera olika budskap. För att lyckas 
med att kommunicera olika budskap måste vi förstå de möjligheter som olika tekniker 
erbjuder. Om vi har kunskap inom flera olika tekniker skapar vi större möjligheter att 
kommunicera på olika plattformar. Man kan dra en liknelse mellan tekniker och språk, ju 
fler språk man behärskar desto fler människor kan man kommunicera med. 

Som grafisk formgivare är jag därför alltid nyfiken på nya tekniker och material för 
skapandet av olika artefakter. Detta projekt har gett mig nya kunskaper om tekniker och 
material och det kommer att vara till nytta för mig i min karriär som grafisk formgivare.  

  



 56 

PROJEKTETS MÅL   

För utomstående kan detta projekts mål och syfte till synes vara de artefakter som skapats. 
Men egentligen är artefakterna ett resultat av projektets syfte och inget som var givet från 
projektets start. Syftet har varit att utforska materialet papper, hur det kan användas för att 
skapa någonting. Att jag i projektets slutskede skulle stå med ett gäng artefakter var givet, 
men vilka artefakter lät jag pappret tala om för mig under projektets gång.  

Papper har överraskat mig flera gånger om. Det finns så många olika sätt att arbeta med 
papper på som alla ger så olika uttryck. För att åter citera Bea Szenfeld: 

”Papper är ett fantastiskt material med karaktär. Papper har en oändlig struktur 

och tekniska lösningar som öppnar dörrar för nya perspektiv” 

Man brukar säga att ju mer man lär sig om något, desto bättre förstår man ämnets 
omfattning och blir därmed medveten om hur lite man egentligen kan. Men papper känner 
jag att det inte finns något ”stop”, kunskapen tar inte slut någonstans. Jag tror inte att 
någon vet allt om papper och jag är övertygad om att papper har fler egenskaper och 
användningsområden som vi inte vet om än.  

Det här projektet har bidragit med en förståelse för materialet papper och visat på några 
av dess användningsområden i designvärlden. Jag hoppas att den ska inspirera till att 
skapa i papper och testa nya tekniker.  
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Källor 
Dessa är de källor jag använt mig av för att hämta information. 
 
http://www.arcticpaper.com/no/NO-Local-Site/OM-PAPIR/Guidetouncoated/Papper/Pappersegenskapar/ 
http://www.radiancelighting.co.uk/products/tea-light-holders/bunting-lantern.html 
http://www.radiancelighting.co.uk/products/arts-crafts/the-magic-cupboard.html 
http://www.alltomvetenskap.se/hur-tillverkas-papper.aspx?article=2427&newsbillcategory=69 
http://www.arcticpaper.com/no/NO-Local-Site/OM-PAPIR/Guidetouncoated/Papper/Pappersegenskapar/# 
http://www.youtube.com/watch?v=cA34xA5bJwg&feature=related 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Papper 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pappersmassa 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cellulosa 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paper 
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paper_craft 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paper_model 
http://en.wikipedia.org/wiki/Quilling 
 
Andra källor 
”Design av informationsteknik” – Erik Stolterman och Jonas Löwgren (2004) 
”Kommunikationsteorier” – John Fiska (1990) 


