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SAMMANFATTNING

Arbetet utgår från att ge barn ett alternativ på 
kläder som inte bestämts till ett visst kön genom 
att arbeta med färgsättning, illustration och sedan 
mönsterkonstruktion. Detta mönster ska sedan 
kunna appliceras på barnkläder.  Problemet idag 
ligger i att kläder och andra identitetsgivande ting 
kan begränsa barnen i att kunna vara den man är. 
Det finns en stark könsuppdelning av färg i butiker 
och i marknadsföring för kläder och leksaker. 
Syftet med det här arbetet är att erbjuda ett 
alternativ på barnkläder som inte utgår ifrån en 
könsstereotypisk färgssättning. 

Utifrån en workshop tillsammans med förskolebarn 
har ett mönster arbetats fram i syfte att användas 
på kläder för 4-7 åringar. Barnen inte ska känna sig 
hindrade att använda färger, vare sig man är pojke 
eller flicka. Alla barn ska kunna ta färgen tillbaka! 

Det här är ett inlägg i genusdebatten för ett mer 
jämställt samhälle. 
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INLEDNING

Mitt intresse för barn, samhälle och design för 
barn har funnits med mig sedan gymnasiet där ett 
granskande arbete om politiska och samhällskritis-
ka barnböcker fick avsluta min kurs i Samhälls-
kunskap. Sedan dess har just barns situation i 
samhället och i förhållande till design intresserat 
mig mycket. Det här arbetet blev en naturlig spel-
plats för mitt intresse om ämnet barn i samhället. 
Jag ser den könsstereotypa färgsättningen som 
ett problem och en begränsning för de flesta av 
oss. Vi behöver en färgsättning som måste bli mer 
öppen och fri mellan pojkar och flickor för att vi 
ska kunna lösa problemet som jag berättar om 
senare i uppsatsen. 
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SYFTE

Arbetet utgår från att ge barn ett alternativ på 
kläder som inte bestämts till ett visst kön ge-
nom att arbeta med färgsättning, illustration och 
sedan mönsterkonstruktion. Detta mönster ska 
sedan kunna appliceras på barnkläder. Det är 
inte kläddesign jag har arbetat med utan själva 
formgivningen på tröjans motiv och dess färg-
sättning. Problemet idag ligger i att kläder och 
andra identitetsgivande ting kan begränsa barnen 
i att kunna vara den man är. Det finns en stark 
könsuppdelning av färg i butiker och i marknads-
föring för kläder och leksaker. Problemet blir mest 
framträdande för barn då det finns mer fokus på 
färgsättningen på kläder, vilka färger som passar 
att bäras och inte beroende på om man är pojke 
eller flicka.

Frågeställningen som ska svaras på i arbetet är: 

Går det att färgsätta och designa mönster som 
både flickor och pojkar kan använda, utan att det 
tolkas vara till ett specifikt kön? 

MÅLGRUPP

Primär målgrupp:

Föräldrar som har barn i åldern 4-7 år. Föräldrarna 
är trötta på att de stora klädkedjorna mest foku-
serar på kön i den grafiska formgivningen och 
färgsättningen i deras kollektioner. De letar efter 
alternativ till dessa kläder som istället fokuserar på 
personlighet, design för barnen och som även har 
mycket och variation på färgsättning.

Sekundär målgrupp:

Barn i åldern 4-7 år som tycker om att klä sig i  
färgglada mönstrade kläder.

Anledningen till att föräldrarna är den primära 
målgruppen är för att de flesta 4-7 åringar tenderar 
att bli ”klädda” av sina föräldrar. Föräldrarna köper 
kläder efter egen smak och deras egna intressen 
följer lätt med och appliceras på barnen. 
Därför hamnar barnen som en sekundär målgrupp 
eftersom deras intresse inte alltid hamnar i första 
fokus när föräldrar handlar. Visst har barnen åsikter 
men de blir mer bestämda i lite äldre ålder.
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BAKGRUND

Här går jag närmare in i ämnen som behöver 
diskuteras i detta arbete, genusteori, en introduk-
tion till färgen rosa och hur de patriarkala värde-
ringarna påverkar pojkar som bryter könsnormer. 

GENUSTEORI & PATRIARKAT

Genusteori handlar om att kön är inte bara det 
som finns mellan benen, utan vi har ett ytterligare 
kön, ett kulturellt och socialt kön. Genus är den 
socialt och kulturellt konstruerade identiteten som 
vi får av media, bemötande i samhället och i vår 
uppfostran beroende på om man är pojke eller 
flicka.  Med det här följer könsnormer som t.ex. 
att flickor tycker om färgen rosa med glitter och 
vill vara prinsessa och att pojkar tycker om färgen 
blå och vill meka med bilar. Beroende på om man 
är flicka eller pojke kommer världen att behandla 
en olika och ha åsikter om hur man ska vara, vilka 
kläder man ska ha, vilka leksaker som man får leka 
med och vilka intressen man ska ha. 

Patriarkat i feministisk teori innebär en samhälls-
ordning där makten ges till männen och kvinnor 
blir underordnade.1 I patriarkatet finns det en stark 
uppdelning mellan ”manligt” och ”kvinnligt” där 
det som räknas som kvinnligt blir underordnat det 
som räknas som manligt.  I kampen om jämställd-
het och feminism ser jag ofta att pojkar och män 
som inte lever upp till det patriarkala normerna 
också hamnar utanför och blir nervärderande, 
inte bara kvinnorna. 

Problemet ser ut så här. Flickor som brottas och 
deltar i fysiska lagsporter anses som tuffa och 
pojkflickor. Detta är okej eftersom flickan åtar sig 
manliga normintressen som är rankade högre i ett 
patriarkalt samhälle. Flickan kanske inte får alla 
fördelar pojkarna får på grund av att hon är just 
flicka, men hon räknas ändå som tuff och framåt. 
Samtidigt när en pojke inte tycker om att sporta 
1            http://www.synonymer.se/?query=patriarkat hämtat 17/5 
2014

och är mjuk och känslosam anses han vara en femi-
nin pojke. Detta räknas ofta som ett problem som 
måste göras något åt för att pojken inte ska bli 
mobbad. Det är känsligare eftersom pojken inte 
passar in i den patriarkala normen, att en man ska 
vara stark och fysisk. Pojken blir istället förknip-
pad med de kvinnliga normerna som är värre för 
honom, eftersom kvinnliga normer är underord-
nade mannens.  

Om vi då ska applicera ett genustänk på barnklä-
der, som arbetet kommer att handla om, ser man 
skillnader även där. Det finns två tydliga skillnader 
mellan pojk- och flickkläder. 

Den första tydliga skillanden - form. Det är ingen 
större skillnad i kroppsbyggnad mellan pojkar 
och flickor i ung ålder, ändå har kläderna olika 
passform. Flickornas kläder är oftast tightare än 
pojkkläder och har en markerad midja, medan 
pojkarnas kläder ges mer rum för att kunna springa 
runt och leka. Flickor ses som stillasittande objekt 
där alla kläder ska vara tighta medan pojkarna ses 
som aktiva och uppmuntras till bus och lek. Allt är 
uppbyggt av historien och just nu är vi här. Det är 
svårt för pojkar som inte är typiskt maskulina för 
att de inte ska förknippas med det typiskt femi-
nina, eftersom det feminina är underordnat det 
maskulina. Flickor blir sexualiserade i tidig ålder, 
kläder är tighta och är svårare att röra sig i än 
kläder som är riktade till pojkar. 
Den andra tydliga skillnaden - färg. Det finns 
en väldigt stor skillnad på flickavdelningen och 
pojkavdelningen i klädaffärerna. Pojkavdelningen 
går i mörka, robusta, seriösa färger som känns 
tunga. Flickavdelningen ser ut som en motpol 
jämfört med pojkavdelningen. Det är mycket 
ljusa, lätta och glada färger som istället färgsätter 
flickornas kläder. Det är den andra skillnaden som 
jag valt att fokusera på och arbeta med i detta fall 
eftersom det ligger inom mitt utbildningsområde 
grafisk design.



7

FÄRGEN ROSA

Det första som står för skillnaden mellan pojk- 
och flickkläder var alltså formen. Det andra var 
färgen. Vi människor är duktiga på att knyta sam-
man attribut, i det här fallet färger, till olika kön. 
Vad färger kan få oss att känna och hur vi tolkar 
dem beror helt på vilken tid och plats vi befinner 
oss på. I ”Rosa den farliga färgen”  av Fanny Am-
björnsson kan man läsa om hur ett amerikanskt 
kvinnomagasin ”Ladies Home Journal” konstate-
rade ett då självklart fakta år 1918 ”Den allmänt 
accepterade regeln är rosa för pojkar och blått 
för flickor. Anledningen är att rosa, som är en 
starkare och mer bestämd färg, passar bättre för 
pojkar, medan blått, som är mer skör och spröd, 
är vackrare på flickor.” 
Rosa som vi relaterar till den nu, är i huvudsak en 
markör för kvinnlighet. Vilket man kan se efter en 
research av kläder, tidningar, förpackningar och 
andra produkter som är riktade till kvinnor. 

Denna uppfattning av rosa är för oss idag naturlig. 
Här i Sverige börjar inte rosa användas som en 
kvinnomarkör förrän ca 1950-tal. Det var efter 
första och andra världskriget som blått kom att 
förknippas med manlighet på grund av soldater-
nas blå uniformer. Innan dess var rosa sett som en 
manlig och stark färg och  blått kvinnligt för-
knippat på grund av den katolska miljön då den 
associeras med Jungfru Maria. Hur rosa kom att 
byta plats till kvinnan vet vi inte säkert, men det 
sägs att det gjordes för att behålla rosa och blått 
som motpoler. 1 

I västvärlden är rosa den färg som för med sig flest 
laddade känslor. Färgen rosa är så laddad och är 
nu så pass knutet till femininet att 46% av pappor 
till småbarn inte skulle kunna tänka sig att klä sina 
söner i rosa. Av mammorna var det 33% som tyck-
te detsamma.2 Detta påvisar hur känslig den här 
färgen är att användas till pojkar. 
1 Ambjörnsson, Fanny ”Rosa den farliga färgen” Ordfront 
förlag, 2011
2 http://www.viforaldrar.se/Forsta-aret/Sa-manga-pappor-
vagrar-kla-sina-pojkar-i-rosa-klader- hämtat 13/5 2014
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VARFÖR DET MANLIGA KÖNET 
OCKSÅ LIDER AV PATRIARKATET

Som jag tog upp tidigare i texten är det känsligare 
ifall en pojke inte passar in i den patriarkala nor-
men, eftersom en man ska vara stark och fysisk. 
Pojken blir istället förknippad med de kvinnliga 
normerna som inte är lika bra för honom, eftersom 
kvinnliga normer är underordnade mannens. 

Två exempel har tagits fram för att ge exempel på 
hur det här problemet kan te sig.

Filmen Ma vie en rose tar upp genusfrågor och 
transexualitet från sjuåriga Ludovics synvinkel. 
Ludovic är en belgisk pojke som gärna klär sig i 
klänning och drömmer om att han en gång ska 
gifta sig med grannpojken. Detta faller inte i god 
jord hos familjen, grannskapet och skolan. 
På grund av de utomståendes förtryckande och 
kommentarer får Ludovic får svårt att vara den 
Ludovic som han vill vara. Det kommer till en 
punkt där Ludovics föräldrar bokar in en tid hos en 
psykolog för att ”bota” sin son. Trakasserierna och 
pressen på Ludovic går så pass långt att Ludovic 
lägger sig i en frysbox för att få allt att sluta.1 
Diskussionen som filmen tar upp om en femininet 
hos unga pojkar ger mer yta och kunskap att ut-
forska till arbetet. Eftersom den tar upp problemet 
ur den unge pojkens synvinkel kan jag få en inblick 
i hur problemet kan tes sig i det verkliga livet.

Ett exempel på en liknande händelse som inte 
är fiktion handlar om 11-åriga Michael, en pojke i 
USA som försökte ta livet av sig för att han blev 
mobbad. Orsaken till att han var mobbad var på 
grund av att hans favoritprogram på tv är My little 
pony. My little pony är en leksak och sedan ett ett 
tv-program baserat på leksaken, som handlar om 
hästar i regnbågens alla färger. 

Programmet har sedan början av 1980-talet gått 
från att vara ett tv-program riktat till flickor där 
1 http://www.imdb.com/title/tt0119590/synopsis?ref_=
ttpl_pl_syn 13/5 2014

hästarna hade tebjudning och handlingen kunde 
vara ganska sexistisk mot kvinnor. 
Detta var My little pony fram till 2010, då en ny 
generation av My little pony hade utvecklats.
Nu handlar tv-programmet om hur hästarna lär 
sig och varandra om vänskap.2 De gamla fördo-
marna av My little pony lever vidare, trots att den 
nya versionen av programmet har funnits i fyra år. 
Michael blir alltså mobbad på grund av oförstå-
else  för tv-programmet och för pojken som blir 
kallad för homosexuell, endast för att han tycker 
om något som fortfarande tolkas väldigt feminint. 
Det kom till den punkten att även den gladaste 
11-åring att vilja ta livet av sig.3

Dessa fall och exempel må vara extremer men de 
påvisar ändå hur svårt det kan vara för pojkar som 
inte passar in i könsstereotypen. När en pojke vill 
ha rosa tröja, leka med dockor eller vara prinsessa 
på ett födelsedagskalas ska detta inte vara ett 
problem, för det är det inte.

2 Segaloff, Nat. Bronies - the extremely unexpected adult 
fans of My little pony (Dokumentär) USA. 2012.
3 http://www.expressen.se/tv/nyheter/utrikes/mobbad-11-
aring-forsokte-att-ta-sitt-liv/ hämtad 13/5 2014
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Ludovic från Ma vie en rose (1997).

#1

11-åriga Michael tröttnade på mobbingen och försökte ta sitt liv.

#2
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VAD HAR GJORTS TIDIGARE?

Fanny Ambjörnssons bok ”Rosa den farliga färgen”  
har varit en stor inspirationskälla till det här arbe-
tet. I boken analyserar författaren användningen 
och synen på färgen rosa hos barn och vuxna. 
Analysen når allt från betydelsen av rosa genom 
historien, föräldrars syn på rosa till sina barn, till 
vuxna män på Stureplan som klär sig i rosa skjorta. 
Ambjörnsson granskar färgen från ett genus-
perspektiv, hennes analyser var högst relevanta 
för det här arbetet då den pekade på samma 
problem som jag hade sett och som arbetet hade 
börjat utforska. Rosa hanteras på ett speciellt sätt 
jämfört med resterande färger och används spar-
smakat till barn. Föräldrar vill inte använda rosa till 
sina söner eftersom det tolkas som en feminin färg. 
Vissa vill helst inte heller använda rosa för myck-
et till sina döttrar eftersom man inte vill vara för 
stereotyp och inte heller för mycket rosa eftersom 
hon då blir för söt och för flickaktig. Detta lämnar 
användandet av rosa i ett slags Moment 22, -
”damned if you do, damned if you don’t”.

Under slutet av 2011 tog Hamleys1, en av Stor-
britanniens största leksaksbutiker, bort könsin-
delningen av leksakerna i butikerna tack vare en 
kampanj som drevs av den politiska bloggaren 
Laura Nelson. Nelson anklagade butikskedjan 
för att vara delaktiga i ett ”gender apartheid” och 
i slutet av 2011 kom sig Hamlyes skyltning och 
upplägg att förändras. Där det tidigare hade varit 
en pojkvåning och en flickvåning med tillhörande 
blå respektive rosa skyltar finns det nu istället vit 
skyltning med hänvisningar om vilken sorts lek-
saker som finns var. Enligt Hamleys gjordes dessa 
ändringar för att förbättra kundflödet i butiken 
snarare än som en reaktion på motkampanjen. 2 
Dock har beteendet hos de flesta kunderna inte 
ändrats då butikerna fortfarande får frågor om var 
man hittar leksakerna som är till för flickor/pojkar. 
Trots det säger Laura Nelson att indelningen av 
1 http://www.hamleys.com hämtad 13/5 2014 
2 http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/
retailandconsumer/8952627/Toy-signs-changed-after-Hamleys-
accused-of-sexism.html hämtad 13/5 2014

leksaker efter kategori än efter kön är ett bra första 
steg. Men Nelson säger också att så länge leksa-
kerna och marknadsföringen ser ut som den gör 
idag, kommer pojkar och flickor ändå att känna 
pressen att tycka om rätt leksaker för sin köns-
stereotyp.3 Denna situation kan lätt appliceras på 
färgsättningen av barnkläder. Så länge det finns 
ett speciellt färgspektra som flickor eller pojkar 
kan använda så kommer pressen att tycka om rätt 
saker utifrån sitt genus att finnas kvar.

Trots denna omskyltning och borttagning av de 
blå och rosa markörerna så har det inte gått hela 
vägen fram. Bland annat när jag går in på 
Hamleys hemsida4 möts jag av en färgindelning 
av kategorierna. Kategorin ”Soft toys” är märkt 
med en rosa färg och kategorin ”Action toys” är 
märkt med blått. Här har de gått på färgmarke-
ring, utan att säga rakt ut vad de tänkt. Min tolk-
ning av detta, utifrån ett genusperspektiv, är att 
”Soft toys” är märkt med en rosa färg, eftersom 
rosa räknas som en kvinnlig färgmarkör, kvinnan är 
mjuk och god. ”Action toys” har en blå markering, 
blått är en färgmarkör för manligt, männen är 
fysiska, agerande och rörliga. Även om grund-
tanken med att inte dela in leksakerna efter kön 
är god, måste den följas helt ut och inte vagga 
tillbaka i gamla spår. Annars ger det inte lika god 
effekt av förändringen, då de fortfarande håller 
fast vid könsstereotyp färgsättning.

3 http://www.nytimes.com/2012/08/01/world/europe
/01iht-letter01.html?_r=0 hämtad 13/5 2014
4 http://www.hamleys.com hämtad 17/5 2014
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Hamleys skyltning, före och efter ändringen.

#3
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POLARN O. PYRET

Ett företag som måste nämnas i detta samman-
hang är Polarn o. Pyret, Sveriges ledande klädkedja 
inom unisexkläder för barn. Polarn o. Pyret föddes 
under 1970-talet och utvecklades med hjälp utav 
Gunilla Axén och Katarina af Klintberg. Axén och 
Klintberg utvecklade tillsammans den nu myck-
et välkända och kännetecknande ränder som är 
placerade på allt från tröjor och byxor till mössor. 
Färgerna som användes på Polarn o. Pyrets kläder 
från start var rött, blått, grönt och brunt. Företaget 
lanserades i helt rätt tidsålder där Sveriges folk var 
väldigt politiskt aktiva och som sökte efter allt som 
Polarn o. Pyret stod för - kläder i ett naturmaterial 
som var bekväma och som hade en unisexstämpel 
på sina kreationer. 
Idag har det gått lite drygt 40 år sedan Polarn o. 
Pyrets kläder dök upp på marknaden och nu är 
dem mer aktuella än någonsin igen. Deras filosofi 
går ut på att: ”Låta barn vara barn, och därmed 
skapa kläder som är bekväma och funktionella för 
barn. Unisex är än idag en av grundstenarna i vår 
design, vi vill göra den bästa skaljackan, jeansen, 
eller t-shirten. Vem som ska ha vad, och i vilken 
färg, får du själv bestämma.”1 

Det här är precis det jag vill uppnå med min färg-
sättning och utforskning av hur man kan arbeta 
med färger och kläder på ett sätt som ger en fri 
tolkning på var mönstret kan sitta, på en pojke eller 
flicka. På deras hemsida visas inte heller produk-
terna under en pojk- eller flickflik utan endast efter 
ålder och storlek. Inga bilder på barn visas heller i 
shopen, utan endast i kampanjer och erbjudanden 
som ligger på hemsidan.

1 Polarn o. Pyret. http://www.polarnopyret.se/var-historia 
Hämtad: 17/5 2014
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Exempel på kläder från Polarn o. Pyret.

#4
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RESEARCH

Två stycken webshopar som var relevanta för 
förberedelserna till det fortsatta arbetet var; Me 
& I1 och Din morsa  design2. Dessa två är svenska 
småföretag som har färg, mönster och design i 
fokus utan att använda könsstereotyp färgsättning.
 
Me&I är ett svenskt företag som är startat i Barse-
bäck 2004, nu fraktar företaget kläder till fem 
länder i Europa. Köp kläder görs på webben eller 
via homeparty. De tillverkar kollektioner för barn i 
storlek 86 till 164 och även till vuxna kvinnor. 

Din morsa design är ett litet företag som består av 
en kvinna som syr barnkläder av både gamla och 
nya tyger på beställning. Företaget tillverkar allt 
från bodys till bebisar till byxor för äldre barn och 
kombinerar mönstrade tyger på ett intressant sätt 
som håller ögat intresserat. Företaget står för ett 
helt avståndstagande till könsstereotyp färgsätt-
ning utan tror på att färg är till för att användas 
till alla.

Dessa två företags ideologier kom att bli en bra 
förlaga till hur man kan arbeta och design barn-
kläder på ett maner som inte tar hänsyn till kön 
utan fokuserar på att skapa kläder som barn kan 
bära och föräldrar vill köpa. Deras användning 
och val av färger till kläderna och klädernas pre-
sentation på hemsidorna ger kunden ett val själv 
om man vill köpa dessa kläder till en flicka eller 
en pojke. 

1 http://www.meandi.se/en/pages/272/691/about-us.aspx 
hämtad 9/5 2014
2 https://www.facebook.com/dinmorsadesign hämtad 9/5 
2014
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Din morsa design

#5

Me & I

#6
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I jämförelse med de två mindre webbaserade 
småföretagen som togs upp i tidigare exempel så 
var det relevant att betrakta hur större klädkedjor 
färgsätter och skapar sina barnkollektioner. De två 
större klädföretagen jag valde ut var H&M1 och 
Cubus2. Jag valde att granska butikernas hem-
sidor och de olika flikarna för flickor och pojkar i 
storlekarna 92-140 på H&M.com och storlekarna 
98-128 på Cubus.se. Just dessa storlekar granskas 
eftersom det är de vanligaste storlekarna för min 
sekundära målgrupp; 4-7 åringar.

Under flikarna för pojkkläder storlek 92-128 och 
92-140 gick färgschemat i bland annat grönt, 
orange, blått, grått, rött, vitt och svart. Mycket 
mörka färger dominerar, de få ljusa färgerna som 
finns och sticker ut är vitt och ljusblått. Det mesta 
går i samma mörka färgskala. De texttryck som 
fanns på tröjor hade betoning på att man ska 
vara cool ”Way #2 cool”(H&M), ”Dude”(Cubus). 
Andra tryck var sportrelaterade, Angry birds och 
Paul Frank. 

Under flikarna för flickkläder storlek 92-128 och 
92-140 fanns ett lite bredare utbud av färger men 
färgskalan var mest ljus på flickornas kläder. 
Tryck med text på tröjorna här hade betoning på 
att vara söt och kärleksfull, ”Life is better when 
you dance” (Cubus),  Je t’aime (H&M). Andra 
motiv som fanns var tamdjur, blommor, hjärtan 
och diverse Disneyprinsessor.

Jag tittade också på respektive aktuell sommar-
kampanj för aktuellt år 2014 från både H&M och 
Cubus. Även där såg jag en tydlig färgkodning 
mellan flick- och pojkkläderna. Mycket rosa, pastell 
och blommor till flickorna och blått, vitt, rött och 
hajar till pojkarna. 

Både hos H&M och Cubus hade pojkkläderna 
exakt samma färgsättning, det var intressant att 
se eftersom det pekar mot att pojkarna har färre 
färger att välja på än flickorna. Flickorna hade fler 
1 http://about.hm.com/en/About/facts-about-hm/about-
hm/business-concept.html hämtad 17/5 2014
2 https://cubus.com/sv/ hämtad 17/5 2014

färger på sina kläder i bilderna, dock var alla färger 
ljusa och i pastell.

Jag plockade färgprover från flickflikarna och 
pojkflikarna på hm.com och cubus.com och 
radade upp dessa färger för att tydligare kunna 
se skillnaderna i färgsättningen. Flickornas kläder 
hade, som tidigare noterat, i regel ljusare toner 
medan pojkarnas kläder hölls i mörkare toner. 
I figuren till höger ser vi hur de vanligaste färger-
na för respektive kön ser ut. Det ger en ännu tyd-
ligare bild av klädernas begränsade och tydliga 
färgsättning för barn.
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Färgerna från flicksidorna och pojksidorna.
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Holiday checklist. Flickor vs. pojkar. Cubus sommarkampanj 2014.

#7

#8
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Tshirt/topp med tryck 49:50. H&Ms sommarkampanj 2014.

#9

#10
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METODER

Arbetsmetoder

Under arbetets gång har en workbook förts, det 
är en slags loggbok där tankar och inspiration 
applicerats. Detta gjordes för att kunna se hur min 
arbetsprocessen har fortlöpt och utvecklats. 
Det är nyttigt att kunna titta tillbaka på sin process 
och lära sig både hur man arbetar och på vilka 
områden i processen som man kan utvecklas. 

Hantverksmetoder

Istället för att endast sitta vid datorn, skrevs 
mönstren ut för att inte fastna vid datorskärmen. 
Skärmen kan vara missvisande när det gäller färger. 
För att se hur mönstren såg ut skrev jag ut mina 
rapporter för att sedan sätta ihop till ett enda stort 
ark. På det sättet kunde jag avgöra om mönstren 
höll i kvalitet, form och flöde och även lättare se 
hur det färdigtryckta tyget skulle kunna se ut.

Idégenereringsmetoder

Enkät

För arbetes fortsatta process var det relevant att 
ta reda på vad människor i allmänhet tycker och 
tänker om barnkläder, färger och användandet av 
dessa. För att få svar på det här utformades en 
enkät som publicerades på familjeliv.se, ett forum 
där föräldrar kan utbyta erfarenheter. Jag kände 
att det var en relevant plats att publicera enkäten 
på eftersom den kan nå många föräldrar från hela 
Sverige. Så här beskriver de sin webbplats: 

”Familjeliv är Sveriges i särklass största föräldrasajt 
på webben och i mobilen. Under en månad når 
Familjeliv över hälften av alla mammor i Sverige 
med barn som är mellan 0 och 6 år gamla (Orvesto 
2012).”1

1 http://www.familjeliv.se/Information/om.php hämtad 16/5 
2014

Det fanns varierade åsikter i ämnet. Några åsikter 
på den publicerade enkäten var:

Hur tänker du när du köper kläder till ditt barn? 
Särskilda färger eller undviker du något?
”Undviker tryck och texter eftersom jag inte kan sät-
ta ord i mina barns munnar. Köper fortfarande endast 
glada färgstarka kläder i alla möjliga färger. Undviker 
opraktiska plagg så som sånt som klämmer, kjolar, 
styva kläder etc.” - Kvinna 31 år

Du har med din son på affären och han vill ha 
något från tjejavdelningen, vad gör du?
”Går därifrån.”
Du har med din dotter på affären och hon vill ha 
något från killavdelningen, vad gör du?
”Låter henne få det hon vill ha.” - Man 46 år

Vad är svårast med att handla kläder och leksaker 
ditt/dina barn?
”Att mycket som är färgglatt är extremt tjejigt, med 
puffärmar och dylikt och att många kläder från tje-
javdelningen är tighta och opraktiska.” - Kvinna 41 år

Övriga tankar om ämnet!
”Alla är barn i början och bör ha praktiska barnkläder. 
Småtoppar kortkjolar och tighta kläder är inte bra 
att leka i för småtjejer. Att killarna bara ska ha brunt 
svart och grått är också tråkigt. Hatar sexistiska bud-
skap på tjejkläder samt våldsglorifierade på killkläder. 
Är det så vi vill att samhället ska se ut eller vill vi att 
alla ska ha samma förutsättningar?” - Man 44 år

Övriga tankar om ämnet!
”Köper sällan kläder till barnen i affären längre. 
Jag handlar på nätet. Där jag kan hitta kläder efter 
intresse o personlighet.” - Kvinna 39 år

Övriga tankar om ämnet!
”Jag anser att vi inte behöver gör om våra barn till 
hen. Däremot ska vi erbjuda dem samma saker så att 
de själva får välja!” -Kvinna 42 år
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Övriga tankar om ämnet!
”Jag tycker det skulle vara ett tråkigt samhälle om 
män och kvinnor vore till utseende och färg helt lika.” 
- Man 41 år

Det jag fick reda på från enkäten som jag kunde ta 
med mig senare i arbetet var bl.a.:

• Passformen på flickornas kläder är tajtare än 
pojkarnas. Detta uppskattas inte av föräldrarna 
som tycker att barnkläder ska vara till för att 
leka i.

• Det är ofta antingen eller när det kommer till 
kläder. Antingen så är det glitter och puffärmar 
eller så är det bilar och mörka färger. 

• Det är olika vad folk tycker. Vissa bryr sig inte 
alls om vilket utbud affärerna har, vissa vill 
tänka på att inte vara för stereotypa men kan 
inte lösa det på grund av att familj och bekanta 
påverkar för mycket och för andra spelar det 
ingen roll om sonen vill ha kläder från flickav-
delningen och tvärtom på klädaffären. 

• Det är en del som föredrar att köpa sina barns 
kläder på internet för att lättare hitta kläder 
som passar till barnens personlighet. 



22

Intervjuer

Intervjumetoden hjälper arbetet med den grund-
läggande informationen. Här kan jag fråga ut 
människor om information som arbetet behöver. 
Jag behövde ta reda på närmare och personliga-
re, än min tidigare utförda enkät, hur föräldrarna 
resonerade när de handlade kläder till sina barn. 
Jag behövde intervjua dem öga mot öga. För att 
göra detta behövdes ett forum där både föräldrar 
och barn kunde befinna sig i en avslappnad miljö. 
Detta för att lätt kunna tala med dem på ett lugnt 
och nära sätt.

Öppna förskolan i Piteå är en sådan plats. Såhär 
beskriver Öppna förskolan i Familjens hus sig 
själva:

”Välkommen alla föräldrar och barn i åldern 0 till 6 
år i Piteå kommun. Tillsammans med ditt barn kan 
du delta i vår pedagogiska verksamhet. Hos kan du 
delta i sång- och sagostunder, måla, skapa och leka i 
vår stora lekhall. Du kan äta medhavd mat och köpa 
billigt fika. Vi har återkommande temadagar och 
kvällsföreläsningar.”1

Intervjuerna med föräldrarna genomfördes under 
en dag på Öppna förskolan, där de en och en fick 
berätta om deras tankar om kläder, färger och 
könskodade ting. Efter de genomförda intervju-
erna med föräldrarna kunde arbetets målgrupper 
bestämmas. Resultatet blev föräldrar till barn i 
åldern 4-7 som primär målgrupp och som sekundär 
målgrupp barnen som är 4-7 år. Enligt föräldrarnas 
svar och konstateranden så var det där problemet 
med uppdelningen av färger på kläderna börja-
de tydligast. Innan den informationen kom hade 
arbetsprocessen innehållit fokus på yngre barn, 
ungefär nyfödda och bebisar med intentionen 
att placera mitt inlägg i genusdebatten till fördel 
för barn i tidig ålder. Arbetet bytte alltså fokus på 
åldern till lite äldre barn för att nå till problemets 
kärna - problematiken med att kläder och andra 
1 http://www.pitea.se/sv/Pitea-kommun/Omsorg-och-
socialt-stod/Stod-och-service-under-65/Stod-och-service1/
Familjens-hus/Oppen-forskola/  hämtad 2/5 2014

identitetsgivande ting blir begränsade i en köns-
uppdelning av färger. 
Ännu ett resultat av intervjuerna från dagen på 
Öppna förskolan var att jag fick reda på vilka 
färger de tyckte att man, enligt föräldrarna, kunde 
använda både som flicka och pojke. Jag fick nästan 
övervägande samma svar från alla föräldrar så 
resultatet var ganska lätt att färdigställa. Färgerna 
som nämndes flest gånger var vit, grå, brun, röd, 
lila, gul, blå, grön och orange. Dessa färger togs 
vara på för att användas senare i arbetet.

Det jag tog med mig från min dag på Öppna 
förskolan var alltså:

• Målgruppen - Primär målgrupp: Föräldrar till 
barn i åldern 4-7 år. Föräldrarna är trötta på 
de stora klädkedjorna som mest fokuserar på 
kön i deras grafiska formgivning och vill ge 
sina barn ett alternativ till dessa kläder. De är 
ute efter kläder som fokuserar på barnen och 
som har mycket färg. Sekundär målgrupp: Barn 
i åldern 4-7 år som vill ha färgglada mönstrade 
kläder.

• Ett färgschema av färger som föräldrarna tyck-
te passade både flickor och pojkar.
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Färgschemat som föräldrarna tog fram.



24

Workshop på Solens förskola

Workshop - varför?

Intervjuerna med föräldrarna blev en utgångspunkt 
för en workshop med den sekundära målgruppen. 
Idén med workshopen  var att genomföra den i 
en kreativ miljö där barnen kan känna sig trygga. 
Ett ställe som passar in på den beskrivningen är 
en förskola.

Intentionen med att göra en workshop på en 
förskola är att få se hur barnen uttrycker sig, vilka 
färger de använder, så jag kan inspireras och få 
reda på mer om arbetets målgrupp. 

Val av plats

Till workshopen behövdes som sagt en plats där 
min målgrupp fanns, gärna i en trygg och kreativ 
miljö. En förskola passar in på den beskrivningen, 
eftersom det är där barnen är på dagarna. 
Där är det lätt att träffa många barn med olika 
bakgrund, kön och funderingar på ämnet som mitt 
arbete diskuterar. Efter ett samtal med kommu-
nens förskolechef Karin Lidman där jag förklarade 
mitt arbete och syfte, rekommenderades jag att 
kontakta Solens förskola, en förskola med Reggio 
Emilia-pedagogik. 

Reggio Emilia-pedagogik innebär ett nytänkande 
teoretisk arbete med levande praktik tillsammans 
med barnen. En kombination av lek och arbete, 
verklighet och fantasi arbetar man med. Pedago-
ger inom en Reggio Emilia förskola kan samarbeta 
med olika forskare inom spridda områden, som till 
exempel hjärnforskning och design.1

Såhär beskriver Solens förskola sig själva:

”Vi vill ge barnen tillgång till många olika sätt att 
uttrycka sig och arbetar därför medvetet med många 
olika uttryckssätt som verktyg för lärande, tänkande, 

1 http://www.reggioemilia.se hämtad 16/5 2014

och kommunikation. Här får skapandet stort utrym-
me och vi arbetar med exempelvis: bild och form, 
dans, drama, musik, teknik, bygg och konstruktion, 
matematik, naturvetenskap osv.  Vi vill ge barnen 
möjlighet att använda hela sin potential: kropp, sin-
nen, estetik och känslor som redskap i sitt lärande.
Vår barn- och kunskapssyn innebär att vi tror på 
lärande i samspel och vi lägger därför stor vikt vid 
att barnen får se varandra som resurser och utveckla 
tilltron till såväl sina egna som andras förmågor.   Det 
handlar om demokrati och inflytande, att lära sig i 
mötet med andra, att få lyssna, påverka och agera. 
För att göra barnens röst hörd och synliggöra lär-
processer väljer vi att använda oss av pedagogisk 
dokumentation.

Vi som arbetar på vår förskola är medforskande, 
medupptäckande pedagoger. Vi lägger ned stort en-
gagemang att utforska omvärlden. Vi observerar vad 
barnen gör för att sedan kunna bidra med material, 
uppgifter och nya utmaningar som stimulerar till ökat 
lärande, fantasi och lust.” 2

Förberedelser

Förskolan Solen ringdes upp för att fastställa ett 
datum där workshopen kunde äga rum och det 
blev 12/3 2014. 

Även andra praktiska frågor ställdes från min sida 
till förskolans personal för att vara så förberedd 
som möjligt på dagen för workshopen:

• Hur många barn finns det i gruppen?
• Är det jämn fördelning mellan pojkar och 

flickor?
• Var kommer vi kunna sitta och utföra 

workshopen?
• Vad har ni att erbjuda för material till skapan-

det?
• Vilka redskap känner sig barnen mest bekväma 

med?
• Vilket sätt är bäst att lägga upp dagen på?
2 http://www.pitea.se/sv/Pitea-kommun/Forskola-och-sko-
la/Vara-enheter/Centrala-omradet/Forskolor-i-omradet/Solens-for-
skola/ hämtad 29/4 2014
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För att förbereda mig ytterligare åkte jag till en 
pappershandlare för att införskaffa dekorationer 
som barnen kunde använda som utsmyckning av 
sina verk. Innan jag åkte iväg satte jag ett färg-
schema som skulle hållas genom hela workshopen. 
Färgschemat var ett resultat av intervjuerna från 
dagen på Öppna förskolan då jag hade frågat 
vilka färger man kunde använda både som flicka 
och pojke. Resultatet blev vit, grå, brun, röd, lila, 
gul, blå, grön och orange. Som ett test adderades 
även rosa för att se vilka som använde färgen och 
om pojkarna skydde den eller ville använda den.

I datorn ritades en tom T-shirt upp på ett A3 ark 
till för barnen att rita och skapa sin drömtröja 
på. 30 stycken ark skrevs ut till de 21 barnen som 
skulle medverka, så att eventuella marginal för fel, 
förstörda ark eller dylikt kunde åtgärdas. 

Dagen för workshopen

När jag anlände till förskolan fick jag reda på att 
gruppen skulle bli på 15 barn istället för 21 på 
grund av sjukdom eller andra åtaganden. 
Vid samlingen på morgonen presenterades 
workshopen, syftet och uppgiften för barnen. 
Barnen hade inte fått veta något om uppgiften 
innan jag kom dit, utan de informerades där på 
morgonen. Personalen hade av mig i förväg blivit 
ombedda att dela upp barnen i två grupper. 
Första gruppen fick börja och jobbade på för-
middagen och andra gruppen fick börja på ef-
termiddagen. Barnen delades upp för att bli mer 
lätthanterligt och lättare att överskåda. Flickor och 
pojkar fördelades jämt över grupperna, så att det 
var ungefär lika många i varje grupp.

Hela gruppen bestod av sex flickor och nio pojkar 
som var fem och sex år gamla. 

Barnen fick ett var sitt av de tidigare nämnda 
A3-arken med en tom T-shirt. Verktygen barnen 
fick använda var vattenfärger och tuschpennor en-
ligt det färgschemat som utformades av intervjuer-
na med föräldrarna tidigare; vit, grå, brun, röd, lila, 

gul, blå, grön och orange. Barnen fick även tillgång 
till de attiraljer som införskaffats tidigare d.v.s. 
band, tygbitar och klistermärken.

Barnen fick uppgiften; Gör din drömtröja! 

Workshopen spelades även in via ljudupptag så 
att det eventuellt kunde användas som inspira-
tionsmaterial senare. Efter workshopen samlades 
alla papper och även allt spill in som kunde sparas 
för eventuell användning senare i arbetet. 
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Resultat

Utifrån workshopen fick jag en liten insikt hur 
barnen tänkte kring kläder och vad de använde för 
färger till sina drömtröjor. Resultatet från dagen 
på Solens förskola blev 15 stycken drömtröjor, som 
barnen ritade. 
Problemet jag ställdes inför efter workshopen var 
hur arbetet skulle föras vidare. Det kunde inte 
stanna här vid barnens tröjor utan var tvunget att 
fortsätta åt en annan riktning. Anledningen till att 
barnens tröjor inte kom att användas som slutpro-
dukt var av etiska skäl då tröjorna är barnens verk 
och inte mina. Tröjorna kom därför i fortsättning-
en endast att användas som inspirationsmaterial 
genom i projektet. 

Nästa steg i processen var att analysera tröjorna. 
De tröjor som valdes ut till nästa del i processen 
skildes mycket från varandra, men var också den 
starkaste inspirationen. Anledningen till att det 
blev fyra tröjor var för att arbetet skulle hamna på 
en hanterlig nivå men ändå så att man skulle kunna 
se ett samband genom artefakterna.

Reflektion

Det var första gången jag höll i en workshop och 
det var rätt svårt att veta vad man skulle säga och 
inte säga eftersom jag arbetade med barn. Jag vet 
inte om min första gång som workshopledare drog 
nytta av att det var barn jag arbetade med eller 
inte. Det satte inte lika mycket press på mig (för-
utom att vara en allvetande vuxen) i workshopen, 
utan barnen arbetade på och svarade på mina då 
och då ställda frågor. Enligt förskolepersonalen 
tyckte barnen att det var en rolig uppgift som de 
sällan sett sådan hängivelse till från barnens sida. 
Det jag kunde ha gjort bättre i workshopen var att 
vara lite mer förberedd och planerat workshopen 
lite längre i förväg. Jag hade gärna velat filma 
barnen under deras process för att få en lättare 
överblick av vilka barn som använde vilka färger 
och vilket barn som sa vad. Men på grund av 
min snabba planering hann inte förskolan få tag i 

föräldrarna till barnens tillåtelse att kunna få filma 
barnen under dagen. Jag fick istället anteckna och 
spela in ljud, vilket också funkar som dokumenta-
tion men inte lika effektivt som film.

Den här workshopen blir stommen i mitt arbete 
eftersom den kommer att inspirera min artefakt i 
den fortsatta designprocessen.

Det här tog jag med mig från workshopen:

• Det hade varit bra att förbereda mer innan 
dagen för workshopen ägde rum. Då hade jag 
hunnit få tillstånd att filma eller fotografera 
barnen för en bättre dokumentation.

• Det gäller att prata med barnen för att annars 
så får man inte fram helt vad de tänker på när 
de skapade sina tröjor. De börjar lätt prata om 
något annat som inte har med uppgiften att 
göra och då glömde jag lätt bort att rikta in 
mig på arbetet för att istället hålla koll på och 
underhålla barnen.

• Både flickor och pojkar är medvetna om vilka 
färger de använder. Det jag såg var också att 
de flesta pojkarna inte tvekade att använda de 
rosa attiraljerna och en av pojkarna använde 
även den rosa vattenfärgen till detaljer på sin 
tröja. En flicka berättade även att hennes favo-
ritfärger var de mörkaste färgerna och gjorde 
även en tröja med massor av mörka färger.

• Barnen är duktigare än vad man tror. Jag var 
inte riktigt säker på hur jag skulle behandla 
barnen i början eftersom jag inte har så mycket 
erfarenhet av barnpedagogik. Men barnen fat-
tade snabbt vad som skulle göras och arbetade 
glatt under dagen. 

• Att ha med de extra pappersarken med tröjan 
på till förskolan var en bra idé eftersom barnen 
spillde ut vatten över sina teckningar, blev 
missnöjda och till och med ville göra fler.
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DESIGNPROCESSEN

Varför blev det illustrationer?

Nästa steg i processen var att analysera tröjorna. 
Varför blev jag inspirerad när jag tittade på dem? 
Vad var det jag såg? Det var intressant att se hur 
olika tröjorna blev och hur barnen hade använt 
sig av färgerna eftersom utan att titta på dess 
namnteckning har man svårt att avgöra vilken 
tröja som är skapad av en flicka eller en pojke. 
Om man ska gå på de färgval som finns hos 
de stora klädkedjorna som nämndes tidigare så 
stämde de inte alltid överens på tröjorna som 
hade skapats. För att kunna analysera och inspire-
ras av tröjorna utan att sammanlänka dessa till bar-
net som skapade tröjan doldes namnteckningarna. 

Jag tog bilder på verken, scannade in dem i datorn 
och satte upp dem på väggen för att få så många 
synvinklar på tröjorna som möjligt. För att smalna 
av arbetet började jag sålla ut tröjorna. Jag skulle 
skapa något till barnkläder och för att smalna av 
arbetets nuvarande storlek behövdes inte alla av 
barnens verk. Till slut hade jag reducerat mängden 
till fyra stycken tröjor. Utseendemässigt skildes 
tröjorna åt både i vilka färger barnen hade använt 
och även hur upplägget såg ut på tröjorna. Dessa 
fyra hade också givit mig den starkaste inspiratio-
nen. Anledningen till att det blev fyra tröjor var 
som sagt för att arbetet skulle hamna på en han-
terlig nivå men ändå så att man ser ett samband 
genom artefakterna, inte för få och inte för många. 

Illustrationer 

Fågel

Den första av barnens tröjor som valdes ut att 
arbeta med var en tröja med ett virrvarr av röda 
och lila linjer och partier. Den inspirerade till att se 
en fågel bland färgerna. En röd fågel med lila rygg 
och vitt ansikte. 

Jag letade efter en bra och lättarbetad form på 
fågeln och hittade en bild på en rund Sidensvans. 
Den bilden kunde användas som förlaga till min 
första illustration. Jag bytte ut originalfärgerna 
på fågeln på bilden till mina röda och lila färger 
som fanns på tröjan. Den röda nyansen valde jag 
att plocka upp från de ljusare delarna av tröjan 
för att ge en lättare nyans på fågeln och även för 
att den passade bättre med det lila än om den 
hade varit en mörkare röd. För att ge fågeln mer 
detaljer adderade jag ljusa streck som kan tolkas 
till fjäderskiftningar.

Björnbär

Den andra tröjan som valdes ut och arbetades 
med var en rosa tröja med lila linjer och orange 
fläckar. De lila linjerna låg formade som cirklar, 
sammanlänkade och uppbyggda som ett björnbär. 
Så jag började skissa på ett  björnbär och gick till 
väga på samma vis som med fågeln, letade upp 
en bild på ett björnbär som kunde bli snyggt att 
arbeta med. Jag valde att ha med buskens blad för 
att ge mig själv fler möjligheter till att använda alla 
färger på tröjan. Björnbäret fick bli lila och bladet 
blev rosa och orange. Rosa och orange blev en 
intressant färgkombination som jag satte ihop på 
grund av dess låga kontrast, som snarare kom att 
bli som en skiftning i bladen. 

Noshörning

Den tredje var en tröja med färgblock i blått, gult, 
orange och rött. Ett block var gjort med rött tyg 
och var format som ett djurhuvud med ett horn. 
Jag kom att tänka på en noshörning. Jag letade 
upp en bild på en noshörning från sidan för att 
kunna skissa av.  På noshörningen applicerades 
samma upplägg på färger som tröjan hade och 
blev därför randig. Jag gick från topp till botten 
både på tröjan och noshörningen i färgsättningen. 
Kragen på tröjan är blå därför blev huvudet blått 
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osv. Jag adderade prickar på noshörningens kropp 
för att ge djuret mer detaljer så att den inte skulle 
bli för platt. 

Hund

Den sista tröjan jag valde att arbeta med var en 
grön tröja med en brun fläck och ljusblå detaljer. 
Den bruna fläcken tyckte jag mig se vara formad 
som en hund från sidan. Jag fick en bild av en Aus-
tralisk terrier i huvudet, en hundras som varken kan 
tolkas feminin eller maskulin. Som förlaga använde 
jag mig av en bild på en Australisk terrier för att 
kunna skissa min illustration utifrån den. På tröjan 
ser det ut som att ”hunden” hade ett täcke på sig, 
därför la jag till ett täcke på min hundillustration. 
Jag lät hundens täcke bli rutigt för att ge lite 
spänning och struktur till illustrationen. Det blå och 
det gröna från tröjan fick bli täckets färger för att 
använda tröjans alla färger och för att färgerna står 
ut från den bruna hunden. 
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Tankarna bakom illustrationerna

Det jag hade i åtanke när jag skapade  mina 
illustrationer var att de skulle passa både flickor 
och pojkar. Från min undersökning av barnkläder 
studerade jag inte bara färg utan även motiven och 
illustrationerna på kläderna. Det jag märkte var 
att djur och natur var ett populärt återkomman-
de tema på både flickornas och pojkarnas kläder. 
Dock var det skilda bildspråk på illustrationerna, 
pojkarnas illustrationer och motiv hade en åter-
kommande seriestil med enkla linjer som skapade 
ett lite simplare uttryck. På flickornas tröjor är 
illustrationerna och motiven mer realistiska, linjerna 
är mer komplexa och har även mer detaljer i sig.

Denna undersökning hade jag som sagt i 
beaktning när illustrationerna skapades. När jag 
inspirerades av tröjorna hade jag som baktanke 
att det skulle bli något från djur och natur, för 
att ta vara på de populära motiven som brukar 
finnas. Jag tog uttrycken från både pojkarnas och 
flickornas kläder och försökte kombinera dessa. 
Jag behöll ett enkelt uttryck på mina illustrationer 
men adderade även detaljer för att ge dessa lite 
mer komplexitet. Detta för att gå en slags gyllene 
medelväg för det som vanligtvis tolkas som pojk-
aktiga och flickaktiga motiv på kläder och för att 
göra det så fritt för tolkning som möjligt om vem 
som kan bära illustrationen på sina kläder.

Under min granskning av barnkläderna upptäckte 
jag även ett populärt användande av mönster på 
kläder. Främst fanns dessa mönster på mindre 
webshopar som till exempel Me&I som nämndes 
tidigare i uppsasten. Där användes mönster som 
var väldigt enkla till utseendet och där motiven 
i mönstren bestod av allt från bilar och moln till 
varmkorv med bröd. Jag bestämde mig för att 
ta inspiration därifrån och fortsätta med mina 
illustrationer till att utveckla dessa till mönster. 
Mönster som då skulle passa på barnkläder.
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RESEARCH FÖR 
MÖNSTERKONSTRUKTION

En studie av mönsterskapare som inspirerar mig 
i mitt arbete gjordes för att kunna studera, skapa 
och lära utifrån dem. Min research började baki-
från, från en man som räknas till de största möns-
terskaparna någonsin till nutid och en kvinna som 
kan skapa de enklaste mönster men ändå hålla det 
elegant och intressant.

William Morris

Engelsmannen William Morris, en man som är 
allra mest känd för sina tapet- och textilmönster, 
men som också var en poet, författare och tidig 
marxist som kämpade för ett socialistiskt England 
genom artiklar och föredrag. Han föddes 1834 i 
Walthamstow i England och tidigt började intres-
sera sig för konst och gamla konsttekniker. Morris 
samlade växter för att återuppliva växtfärgnings-
tekniker, vävningsmetoder, boktryck och mönster. 
Enligt Morris ska ett vackert ting kunna harmoni-
sera och samstämma med naturen. Man behöver 
inte nödvändigtvis imitera naturen men hantverka-
ren ska ändå kunna vägledas att arbeta på samma 
sätt som naturen, tills den färdiga produkten är lika 
naturlig som naturen själv. 1

William Morris tog verkligen av naturen, växter 
och djur och satte dessa i sina mönster. Man ser 
tydligt hur han har arbetat med naturen som inspi-
ration, mestadels av Morris mönster är natursköna 
med slingrande rankor och prunkande blommor. 

Josef Frank

En mönsterformgivare som hade William Morris 
som förebild och har haft ett stort inflytande i 
Sveriges designvärld är Josef Frank. Frank kom 
ursprungligen från Österrike och var lärare i arki-
tektur. Med 160 stycken textilmönster i Svenskt 
tenns arkiv sedan 1934 är han en av Sveriges vikti-
1 Morris W. (1977) Konst och politik, kap. De dekorativa 
konstarterna, Gidlunds, Jannersten tryckeri AB, Avesta, 1977

gaste formgivare med en stil som i internationella 
sammanhang kallades för Swedish modern. 
Ett citat från Josef Frank angående den mönstrade 
ytan:

”Den enfärgade ytan verkar orolig, den mönstrade 
lugnande, ty betraktaren påverkas ofrivilligt av det 
långsamma, lugna framställningssättet. Ornamen-
tets rikedom kan man inte så snabbt utgrunda, den 
enfärgade ytan däremot är man genast på det klara 
med, och därmed erbjuder den inget ytterligare av 
intresse”2

Frank arbetade med orden bekvämlighet, hem-
trevnad och färgrikedom i sin design vilket man 
kan se när man betraktar hans verk. Han använder, 
liksom William Morris, naturen i sina mönster. 
Färg är något centralt i dem där han låter fruk-
ter, blommor och stjälkar samspela tillsammans i 
många väl utvalda färger. Kontrasten i färgerna 
spelar den största rollen i kompositionen och ger 
den dess intressanta karaktär. 

Gunilla Axén

Gunilla Axén är född 1941 i Stockholm och bör-
jade tidigt sin resa genom världen som formgi-
vare. 1966-1967 ritades mönstret Moln. Axén var 
starkt inspirerad av japanska mönster under den 
tiden och blev förundrad att mönster kunde ritas 
så rent och enkelt och samtidigt kunna berätta 
om världen. Axén var med och startade och var 
delaktig i designkollektivet Tiogruppen under 26 
år, mellan 1970 och 1996 tillsammans med Birgitta 
Hahn, Tom Hedquist och Ingela Håkansson. 1973 
fick hon även i uppdrag att rita basränderna till 
det nyligen startade företaget Pyret, som sedan 
kom att heta Polarn&Pyret. Gunilla Axén hade 
massor av idéer om bastänkandet och hur man 
kunde använda sig av detta i det nya mönstret. 
1974 publicerades mönstret och är lika populärt 
idag som då. I 10 år arbetade Axén tillsammans 
med Polarn&Pyret. 3

2 http://www.svenskttenn.se/sv-se/pages/article/stjosef.aspx 
hämtad 14/5 2014
3 http://www.gunilaaxen.se/gunila.htm hämtad 14/5 2014
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Gunilla Axén arbetar med en enkelhet i sina 
mönster på ett annat sätt än William Morris och 
Josef Frank. Axén använder väldigt enkla medel 
och komponenter i sina rapporter och ändrar 
små detaljer i illustrationerna för att få till ett bra 
mönster med intressant flöde. Ett exempel på det 
är Moln som tidigare nämndes. Mönstret består 
av endast av moln placerade på en platt färg. Det 
som ändras är molnen, små ändringar i storlek och 
i form som man lätt inte lägger märke till om man 
inte studerar mönstret närmare. Hon har även 
arbetat för Polarn&Pyret som är ledande inom 
unisexkläder i Sverige.

Lotta Kühlhorn

Jag använde mig av Lotta Kühlhorns bok Rap-
port! En bok om att göra mönster4 för att lära mig 
mer om mönsterkonstruktion. Där berättar 
Kühlhorn om sitt förhållande till mönster och 
bjuder in läsaren till hennes mönstervärld. 
Hon nämner att mönsterkonstruktion börjar i 
naturen, att man kan hitta så mycket inspiration i 
naturen. Hur vattendroppar faller eller hur ärtor-
na sitter på rad inuti ärtskidan. Det som skiljer 
mönster i naturen åt från konstruerade mönster 
på metervara enligt Kühlhorn är att det konstru-
erade mönstret upprepas likt massor av finger-
avtryck från olika människor eller träd i en skog, 
inget fingeravtryck eller träd kommer vara det 
andra likt men det färdigrapporterade mönstret 
bildar alltid ett mänskligt meddelande.
Kühlhorn går även igenom hur man kan lägga upp 
sitt mönster och hur man skapar en rapport som 
går att rapportera åt alla håll. Lotta Kühlhorns 
bok gav mig en bra grund i mitt mönstertänkande 
under arbetet eftersom hon igenom grunderna för 
hur man kan tänka i sitt skapande. 

4 Kühlhorn, Lotta. Rapport! En bok om att göra mönster, 
Bonnier Fakta, Lettland, 2012

Lotta Kühlhorn arbetar för närvarande på Koloni 
Stockholm som hon startade tillsammans med en 
kollega 2006. Där skapar Kühlhorn illustrationer 
och mönster med en kärlek till nostalgi och hem-
trevlighet. Så här skriver Koloni Stockholm på sin 
hemsida: 

”Koloni Stockholm’s mission is clear and simple: To 
create beautiful things that give your home a warm, 
slightly nostalgic yet contemporary feel. Like the 
feeling of sitting in your grandma’s summery kitchen, 
having a cup of coffee or a glass of lemonade while 
feeling fantastic.”5

Kühlhorns maner är väldigt rent med enkla 
illustrationer och komponenter i hennes mönster. 
Det är spännande att titta på mönstren av samma 
orsak som Gunilla Axén ger, mönstren ser så rena 
och enkla ut, men i själva verket innebär dem mer 
arbete och komplexitet än man tror.

5 http://www.kolonistockholm.com/pages/about hämtad 
18/5 2014
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RESULTAT

Jag formger inte klädesplagget i detta fall utan 
jag fokuserar endast på illustration, mönsterkon-
struktion och färgsättning eftersom det är där 
min fokus ligger i arbetet. Att ta fram formen på 
kläderna kan vänta till ett annat projekt för att då 
kunna täcka hela problemet som finns och som 
jag har noterat hos barnkläder.
Av mina fyra illustrationer valde jag att endast 
gå vidare med en utav dessa, det blev hunden 
som valdes ut med hjälp av mina handledare och 
tyckande vänner i klassen. Jag valde att endast 
gå vidare med ett mönster för att kunna leverera 
kvalitet istället för kvantitet.
 
Mönstret hundar

Mönstret består av den hundillustration som 
utvanns ur en utav barnens tröjor. I mönstret 
finns den i fyra olika variabler, en originalhund, 
en hund med tungan ute, en hund som viftar på 
svansen och en hund som har ljusröda rutor i sitt 
täcke istället för gröna. Dessa variabler gjordes 
för att ge mer liv åt mönstret. 

När jag konstruerade mönstret hade jag min 
originalhund som grund. Jag la upp hundarna på 
rad under varandra, men la till en liten förskjut-
ning till vänster på varannan rad uppifrån och ner. 
Det är en väldigt liten förskjutning men det ger 
ändå lite mer struktur och känsla av en liten rörel-
se. Jag la hundarna i form av en kvadrat med fem 
hundar på höjden och sju hundar på bredden. 
Allt som allt finns det 35 hundar i min rapport. 
En rapport är i mönsterkonstruktion en regelbun-
den upprepning av en bild så att den bildar ett 
mönster. Jag valde att ha 35 stycken eftersom 
det är ett ojämnt antal och gör att jag får plats att 
variera mitt mönster på de sätt jag vill. Den första 
variabeln jag placerade ut var hunden som hade 
tungan ute, den placerades ut med sju stycken 
mellan sig. Jag räknade från det övre vänstra hör-
net tills jag nådde sju och där klistrades tungan 
in på hunden jag hade landat på. Jag fortsatte 

räkna och klistra in en tunga på var sjunde hund. 
Anledningen att jag valde just sju var för att det 
gick jämnt ut i rapporten och jag ville inte heller 
placera ut massor av variabler över hela rapporten 
för att fortfarande hålla originalhunden som det 
primära motivet. Nu blev det fem stycken hundar 
med tunga i rapporten. 

Näst på tur var hunden med viftande svans och 
här blev det svårare att hitta en siffra som man 
kunde lägga ut mellan varje variabel. Jag räknade 
till nio mellan varje den här gången och börja-
de på samma ställe som sist, i det övre vänstra 
hörnet. Den här gången gick det inte jämnt ut i 
rapporten men jag fortsatte att räkna så jag ham-
nade på hunden i övre vänstra hörnet igen och 
jag placerade den sista viftande hunden där. Det 
blev fyra stycken hundar som viftade på svansen i 
mönstret. Så till den sista variabeln, den med rosa 
rutor i sitt täcke. Här ville jag inte ha många för 
att den inte skulle ta över. Jag räknade därför ut 
var mitten låg och placerade min rosa hund där. 
När jag sedan färdigställde mönstret för att se ef-
ter hur det såg ut färdigrapporterat tyckte jag att 
allt såg så väldigt rakt ut. det behövdes någonting 
som störde lite för att det skulle se mer spännan-
de ut. Så jag gick tillbaka till rapporten för att 
lägga till en till hund med rosa täcke. Den tillkom-
mande hunden placerade jag i det nedre vänstra 
hörnet av rapporten. Detta därför att lägga det 
så långt från den andra hunden med rosa täcke 
och för att också ge balans i det färdiga mönstret 
i och med att den första hunden lades i mitten 
och den andra i ett hörn. Detta tillägg i rapporten 
var det som behövdes. Nu såg mönstret lite mer 
levande ut.

Till bakgrundsfärgen valde jag att använda en 
ljusgrön färg. Först och främst för att tröjan jag 
inspirerades av i början var grön men den gröna 
som fanns i tröjan fanns redan på hundarna och 
det skulle också ha blivit för mörkt om en mörkare 
färg hade använts, vilket motverkade mitt syfte 
lite. Detta eftersom pojkarnas kläder ofta går i 
mörkare färger.  
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Hundarna i mönstret ”Hundar”  som arbetet tagit fram.
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Rapporten till mönstret. Mösntret ”Hundar” färdigrapporterat.
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Artefakt

Resultatet blev ett mönster tryckt på metervara 
i ekologisk bomull. Jag valde att endast trycka 
mönstret och inte sy upp färdiga tröjor, detta på 
grund av att jag inte fokuserar på passform och 
tillskärning i arbetet utan det ligger på illustration, 
mönsterkonstruktion och färgsättning. 

Men vi får se det tryckta tyget och även en 
illustration där mönstret är photoshopat in på bar-
nens tröjor. Mönstret kommer att vara medelstort 
och gå över hela tröjan, fram- och baksida och 
ärmar. Detta ger mitt mönster mer spelrum och 
det får mer spelyta än om det endast hade varit 
ett tryck på framsidan till exempel.  Jag tryckte 
på ekologisk bomull för att vara snäll mot barnens 
hud och naturen. 
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SLUTSATS & REFLEKTION

Ju förr saker och ting ändras desto tidigare kan 
vi sakta med säkert luckra upp dessa inbitna 
genusnormer som finns. Vi måste ständigt träda 
över de gränser som finns för att utmana det som 
räknas som flickaktigt och pojkaktigt och för att 
sedan kanske kunna se en förändring. Mitt möns-
ter är ett inlägg i den förändring jag vill ska ske, 
alltså att normer luckras upp och lämnar banan 
öppen för ett mer öppet förhållningssätt till fär-
ger. När detta sker kan vi alla leva och vara de vi 
är utan att känna att man måste förhålla sig till sin 
könsnorm. Det ska inte spela någon roll vad våra 
barn klär sig i för färger. 
Min insikt är att det tar lång tid att ändra beteen-
den och att det är svårt för människor att inte dela 
in saker i maskulint och feminint. Det enda man 
kan göra är att hoppas att fler följer trenden att 
bryta sig ur könsnormerna. Jag har tagit tillbaka 
färgen till mina barnkläder i alla fall, utan några 
hinder eller förmaningar vilka som kan använda 
tröjorna och inte.

Lyckades jag att designa mitt mönster så att både 
pojkar och flickor kan använda mönstret? 
Jag lyckades i alla fall i min process att inte tänka 
på kön, jag designade endast utifrån de tröjorna 
som jag hade valt ut. Hunden som står som motiv i 
mönstret känns som en neutral ras att använda sig 
av i detta fall. En Australisk terrier är ett bättre val 
än om jag till exempel skulle ha illustrerat en Pudel 
eller en Pitbull som lätt kan tolkas feminina och 
maskulina. Alla de färger som användes tog jag 
från tröjan jag inspirerades av. 
Bakgrundsfärgen hölls ljusgrön så att det inte 
skulle bli för mörkt, eftersom hunden hade ett 
ganska mörkt täcke. Jag har tänkt på både färg 
och form under processen men hade önskat att jag 
hade haft lite mer rosa i mönstret eftersom det var 
det jag pratade om i början av den här uppsatsen. 
Tyvärr fanns det ingen ren rosa färg i tröjan, utan 
det var mer av en rosarödare färg. 

Det är svårt att visa upp mönstret för människor 
utan att de känner att de måste bestämma det 
till ett kön. För dem som jag har visat det för har 
flest tyckt att det var maskulint eftersom jag har 
använt mig av mycket grönt som för dem är en 
mer maskulin färg än feminin. Det jag kan göra 
för att utveckla mönstret är att testa hur det skul-
le bli om jag blandar in mer rosa i det. Då är frå-
gan om de som tittar på det tycker att det är mer 
feminint än det jag har gjort nu? Det är intressant 
för att man kan fortsätta laborera i en evighet för 
att testa olika alternativ. Men det kanske är ett 
ämne för en masterexamen.

Jag har valt att arbeta med mönster trots att 
Mediedesign inte fokuserar på mönsterkonstruk-
tion. Min utveckling inom mönsterkonstruktion 
har gått framåt och jag ska kämpa för att fortsätta 
utvecklas även efter detta arbete. Det har varit 
svårt att hålla den höga standard som jag satte 
upp för mig själv, en standard som jag inte alltid 
kunde leva upp till med min nybörjarkunskap inom 
ämnet. Mina mål byggdes upp genom att titta på 
framträdande skapare som tidigare nämnda Josef 
Frank och Gunilla Axén. Det jag måste se själv 
och arbeta efter är min egen kompetens i relation 
med mina höga mål. Jag måste inse att man inte 
kan vara bäst på en gång utan måste genom att 
ta en sak i taget och sakta lära mig grunderna. 
Det är väldigt svårt att skapa mönster och jag har 
bara börjat min resa till att bli en mönsterdesigner. 
Jag har inte undervisats i mönsterkonstruktion 
under min utbildning på Mediedesign så jag har 
inte stött på detta ämne tidigare. Allt handlar om 
erfarenhet och jag kan inte jämföra mina verk med 
någon som har arbetat inom mönsterkonstruktion 
under många många år. Jag har bara börjat min 
resa och har tid på mig att utvecklas. Under min 
process hade jag svårt att släppa mina höga krav 
som egentligen mest hindrade mig istället för att 
sporra. 

Jag arbetade med mina fyra mönster, men hur 
mycket jag än arbetade med dem lyckades jag 
aldrig bli nöjd. Jag såg att mönstren inte såg bra 
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ut men jag visste inte vad jag kunde ändra på för 
att få det bra. I en av mina handledningar fick jag 
en puff i rätt riktning och blev övertalad att endast 
fokusera endast på ett av mina mönster. Det tips 
jag fick var att hellre skapa flöde och kontrast med 
färg och form än med storlek, som jag hade arbe-
tat med under större delen av min process. 
Då kunde jag få ett enkelt mönster som var lätt 
att titta på. Efter den handledningen kunde jag 
fokusera på att leverera kvalitet istället för kvanti-
tet. De tre resterande mönstren som jag påbörjat 
valde jag att visa endast som sina ursprungliga 
illustration, en noshörning, en fågel och ett björn-
bär för att endast hålla fokus på det slutgiltiga 
mönstret ”Hundar”. 

Vad händer sen? 

Den fortsättning som jag skulle kunna genomföra 
är att utveckla mönstret ännu mer och gå ännu 
djupare i formen och konstruktionen. Man kan 
även gå vidare ännu ett steg för att titta på tillskär-
ning av klädesplagg och passform för barn för att 
sedan ta fram den tröja som föräldrarna önskade 
sig. Kläder som är praktiska, lätta och lediga att 
leka och ta sig runt i, utan någon tanke på om det 
är en flicka eller pojke som ska använda dessa.

De tre illustrationerna som det inte blev något av 
för den här gången kan jag också arbeta vidare 
med. De kan också bli mönster precis som hun-
darna fick bli, möjligheterna verkar vara oändliga 

Jag vill som sagt fortsätta utvecklas som mönster-
designer och ska ta vara på mina ambitioner som 
både spelade mig spratt och som drev mig fram-
åt under detta arbete. Jag vill lära mig mer om 
mönsterkonstruktion och det ska jag också göra.
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