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Ett plastobjekt, en filt, en textil pelare, en T-shirt och lite kakel är ett examensarbete där jag under-
söker hur jag som designer fungerar i en verklighetsnära kontext och inom en begränsad tidsram. Jag 
har bett fem formgivare som jag beundrar att med helt fria händer ge mig en brief var. Brieferna har 
jag sedan löst på en vecka vardera. För att hålla tempot uppe och för att komma framåt har jag använt 
mig av olika metoder och tekniker. Projekten omfattar allt ifrån rumsliga lösningar för offentlig miljö och 
produkter till kreationer mot kropp. Några projekt gör jag ut i full skala, några lämnas vid att visualiseras 
i mindre skala. Arbetet presenteras även i en bok som visar hela processen och resultatet.

AbstrAct

A plastic object, a blanket, a textile pillar, a t-shirt and some tile is a bachelor thesis where I examine 
how I, as a designer, function in a work related context and within a limited time frame. I’ve asked five 
designers that I admire to, without limitations, give me a brief each. I’ve then had a week per project 
to solve the briefs. To keep the tempo and constantly move on, I’ve practiced various methods and 
techniques. The projects vary between everything from spacial solutions for public environments and 
products to creations relating to the human body. I will execute some of the projects in full scale while 
some will only be visualized in a smaller scale. The work will also be presented as a book, showing the 
whole process and result.
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Tack till: Lena Berglin, Johan Carpner, Helena 
Engarås, Sara Isaksson, Mina Lundgren, Eva 
Marmbrandt, Tommy Martinsson, Daniel 
Mencák, Joakim Nyström och alla vänner.
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bAkgrund

Under utbildningens gång har vi studenter tränats i att lösa olika typer av uppgifter under varierande 
tidsbegränsningar. Detta för att prova på olika typer av skapande processer och utvecklas som design-
ers. Väl ute i arbetslivet är tidspressen större och arbetsuppgifterna givna. Därav har jag valt att vända 
mig till fem uppdragsgivare för att skapa en känsla av verklighetstrogna arbetslivssituationer. Personligen 
tror jag även att det passar mig bättre att lösa problem snarare än att skapa dem. Därför vill jag ta tillfäl-
let i akt att inom skolans ramar arbeta som jag tror man gör i branschen, det vill säga, med färdigformul-
erade problem och kortare deadlines.
 
Som person jobbar jag snabbt. Jag får tidigt idéer och jobbar intensivt när jag gör ut, vilket gör att pro-
jekt av den här typen dels faller inom mitt intresseområde och dels passar mitt temperament. Av dessa 
anledningar tror jag att det skulle utveckla mig att genomföra ett projekt inom en begränsad tid där det 
ställs krav på ett resultat. Jag har inspirerats av andra designers som har arbetat på liknande sätt, det 
vill säga där designen “tvingas” fram under en begränsad tidsram. Designern Martino Gampers projekt 
“100 chairs in 100 days” är ett exempel (martino gamper, 2011-05-01). Där designern under loppet av 
hundra dagar redesignat hundra stolar. Tre andra designers som har jobbat under likartade former är 
Front med projektet “Sketch” (Front, 2011-05-01), Miranda Julys projekt “Learning to love you more” 
(miranda july, 2011-05-01) och Josefin Kvists projekt “90 dagar, 90 modeller” (josefin kvist, 2011-05-01).

syfte och målsättning

Under min utbildning har jag förstått att en av mina styrkor är att spåna idéer och att starta upp ett 
projekt. Efter en tid blir jag rastlös och tröttnar. Detta gör det svårare att slutföra projektet. Därmed vill 
jag begränsa mig tidsmässigt till ett slutförande innan min inspiration och arbetsglädje falnar. Begränsnin-
gar och färdigformulerade problem passar mitt sätt att jobba. Syftet för detta projekt blir att se om jag 
kan försätta mig i dessa förhållanden som en del av min arbetsmetod och pröva att göra flera fullgoda 
lösningar under en begränsad tid. Jag gör detta för att se hur aktivt frånsägande av kontroll kan hjälpa 
den kreativa processen. Genom att be någon annan om en uppgift kan jag inte styra över vad jag ska 
göra men däremot ha kontroll över utformandet. 

Målet är att på kort tid arbeta fram lösningar för de briefer jag har fått. Om de blir färdiga lösningar/
protoyper eller är första skisser till något som skulle kunna utvecklas tar jag ställning till i slutfasen. Hela 
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arbetet resulterar i en bok där jag visar resans gång. Några av projekten arbetar jag ut full skala. 

briefernA

Uppdragsgivare: Joakim Nyström/Inredningsarkitekt
Problem: Det finns många föreställningar om vad textil formgivning är och inte är.
Enrading: Att utforska var gränsen går för vad ett textilt projekt kan vara.
Typ/konkretionsnivå: Ett undersökande projekt med abstrakt resultat.
Utmaning: Att slutresultatet skall bli kommunikativt.
*Bilaga med uppgift i författarens ord.

Uppdragsgivare: Sara Isaksson/Keramiker
Problem: Man blir kall och trött i armarna när man läser bok liggandes i naturen.
Enrading: Att skapa en filt för utomhusläsning.
Typ/konkretionsnivå: En produktlösning med konkret resultat.
Utmaning: Att hålla det enkelt.
*Bilaga med uppgift i författarens ord.

Uppdragsgivare: Johan Carpner/Produkformgivare
Problem: Det saknas mönster som är skapade för cylinderformen.
Enrading: Skapa textila pelare som rumsavdelare/rumsutsmyckning för offentlig miljö.
Typ/konkretionsnivå: En produktlösning med konkret resultat.
Utmaning: Att skapa ett mönster som lämpar sig för stor skala.
*Bilaga med uppgift i författarens ord.

Uppdragsgivare: Eva Marmbrandt/Textilformgivare
Problem: Man blandar alltför sällan discipliner för att uppnå nya möten.
Enrading: Skapa en mönsterkollektion med inspiration från den “urbana naturen” för kakel i tunnelbane-
miljö.
Typ/konkretionsnivå: En produktlösning med konkret resultat.
Utmaning: Att ge ett material som inte är textilt ett textilt uttryck.
*Bilaga med uppgift i författarens ord.
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Uppdragsgivare: Mina Lundgren/Modedesigner
Problem: T-shirten är en stark symbol som inte blivit utmanad på länge.
Enrading: Att utforska gränsen för när en T-shirt slutar vara en T-shirt.
Typ/konkretionsnivå: Ett utforskande projekt med relativt abstrakt resultat.
Utmaning: Att göra ett plagg mot kropp.
*Bilaga med uppgift i författarens ord.

metod

Övergripande

Jag har valt att angripa en brief i taget. Om jag kör fast eller tröttnar på något projekt är det enkelt att ta 
en paus genom att arbeta någon dag eller två på någon av de andra brieferna. Jag har fem veckor på mig 
att lösa brieferna. Därefter ska jag välja ut något eller några projekt och förverkliga i skala 1:1. Till det har 
jag två veckor.

I varje enskilt projekt

För varje projekt har jag gjort ett dagsschema så att jag vet exakt vad jag måste göra varje dag för att 
bli klar i tid. Det börjar med att göra research. Sedan ska jag komma på idé, göra ut färdiga skisser för 
verkstäder och modell om projektet kräver det. Jag använder mig av olika skissmetoder beroende på 
hur projektet ser ut. Jag skissar för hand, i datorn, i 2d och 3d och i olika material.

Begränsningar

Examensprojektet omfattar 18 högskolepoäng/cirka tio veckor, och den tidsramen är utom min kontroll 
att påverka. Jag kan inte heller påverka vad för projekt som jag ska göra. Förutom det har jag valt att be-
gränsa varje projekt till en vecka. Jag valde fem projekt för att vara realistisk i min planering. Antalet pro-
jekt begränsar hur djupt jag kan gå i varje enskilt projekt. Processerna blir givetvis mer snabba och mer 
idéfokuserade. Jag hade också en förhoppning om att bli tilldelad olika typer av projekt för att uppnå en 
större bredd i mitt arbete, med fem projekt borde jag tilldelas intressanta projekt av olika kategorier. 
De projekt som roar mig mest väljer jag sedan att göra ut under de två sista veckorna. 
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Den viktigaste delen i projektet är att jag verkligen avsagt mig själv kontrollen över vad jag ska göra, det 
vill säga vad projekten ska handla om. Därför får jag inte under några omständigheter “fuska” genom 
att inte svara på en brief eller bestämma mig för att byta eller strunta i en brief. Själva idén bygger på 
denna begränsning. Självklart är alla designprojekt dynamiska och får sina egna liv, tar vändningar som 
inte kunnat förutses och så vidare men så länge jag inte frångår uppgifterna är det så klart ok. Tidsfak-
torn är också viktig. Att verkligen hålla mig till schemat så att jag inte fastnar.

Då problemställningarna är givna är det svårt att rikta sig mot en speciell målgrupp. Den skiftar såväl i 
bredd som i kategori beroende på projekt och vissa fall finns ingen målgrupp utan projektet är mer av 
en abstrakt natur. 

Arbetsprocess

Brieferna jag fått in är av olika karaktär och olika svårighetsgrad. Briefens karaktär kommer att påverka 
hur arbetsmetod och angreppssätt ser ut.  

Projekt 1- Ett plastobjekt

Det första projektet är workshop i tre delar. Jag börjar med att formulera i ord var jag tycker gränsen 
för textil går. Jag gör en mindmap och spånar vidare på hur jag skulle kunna tänja på den gränsen. För 
när slutar textil vara textil? Är det tekniken, uttrycket eller materialet? Jag väljer ut en tanke, den idén jag 
tycker är mest intressant; Vatten är inget textilt material, men kan jag få det att kännas som ett? Detta 
tänker jag lösa genom att skapa en form med strukturen av en böljande textil, likt volang. Däri tänker 
jag mig att jag fryser vatten till is och den inverterade formen får ett textilt uttryck. Uppdragsgivaren ger 
mig inte fortsättningen på workshopen innan jag bestämt mig för vilken idé jag ska gå vidare med. Den 
fortsatta utmaningen blir att göra ut min idé i 2x2x2 meter i skala 1:1. På grund av tidsbristen och efter 
samtal med projektets uppdragsgivare förstår jag att denna idé inte går att förverkliga på den tid jag har 
avsatt. Då det viktigaste är att göra ut den i full skala tar jag beslutet att ha kvar grundidén men byta ut 
materialet. Jag väljer ett annat material som kan ha textila egenskaper men inte är textilt; plast. Jag köper 
en genomskinlig plast och börjar volanga materialet, fäster genom att häfta ihop materialet och använda 
värmepistol. Arbetet är tidskrävande och det tar lång tid att få upp volymen. När jag väl fått upp voly-
men håller jag den framför ett fönster och effekten av strukturen förstärks med ljus bakom. Trots att 
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uppgiften är löst känner jag att jag vill presentera materialet i ett sammanhang, därav funderar jag på 
att göra en ljusinstallation. Jag funderar över om en ljusinstallation är det bästa sammanhanget att sätta 
materialet i. I samtal med min handledare kommer jag på andra tankar. Vore det inte mer intressant att 
sätta strukturen i ett typiskt plastsammanhang? Som till exempel på en hink, en plastpåse eller liknande. 
Dock, på grund av tidsbristen lämnar jag projektet vid att göra ut den stora volymen och fotografera av 
den.



14



15

Resultat och reflektion på Ett plastobjekt

Resultatet blir en större yta täckt med volangad plast. 

Det täckta ytan förhåller sig i sin nuvarande form inte till rummet, utan är bara en yta. Uttrycket är skirt 
och krispigt och jag upplever det som vackert. Jag lämnade idén att sätta strukturen i ett annat samman-
hang på grund av tidsbegränsingen. Så en vidareutveckling av projektet skulle vara intressant. Det skulle 
kunna vara att sätta det i en kontext på en produkt som har låg status, till exempel plastpåsar eller 
andra vardagliga plastobjekt och på så sätt höja statusen på produkten. Dock hade jag kul under work-
shopen då jag gillar att göra mycket av samma.

Materialet
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Projekt 2- En filt

Förstudie och inspiration

Jag börjar med att göra ett moodboard över klipphällar och ljungblommor för att klargöra vilken typ av 
färgstämning jag vill åt. Jag har själv spenderat mina barndoms somrar på västkusten och vet att klippor-
na kan skifta i allt ifrån rödgult till gråsvarta nyanser. Därefter letar jag inspiration på internet kring olika 
lösningar över funktioner för armstöd. 
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Skiss

Jag fortsätter med att spåna idéer på hur filten skulle kunna konstrueras. Ska den vara fyrkantig eller 
rektangulär, hur kan jag få till armstöden? Jag skissar för hand på olika förslag till armstödet. Uppblås-
bara kuddar, massa tygsjok eller styvnadsappretur? Det som känns mest intressant och funktionsmäs-
sigt smart är att göra konstruktionen så enkel som möjligt. Jag tar beslutet att inte lägga till något annat 
material utan konstruerar filten med extra tygsjok vid sidan om armarna som går att rulla ihop till arm-
stöd. För att lösa problemet att filten faller av handlederna så tänker jag mig en knäppning, likt man-
schettknappar i kanterna på filten, som man kan trä armarna igenom. Därefter skissar jag på mönstret i 
akvarell, klipper och klistrar och lägger sedan in skisserna i datorn för att sätta ihop mönstret. Jag är ute 
efter ett småstenigt uttryck. 
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Färg

Uppdragsgivaren vill att jag skapar en filt som är kamouflerande i det västkustska berglandskapet. Jag tit-
tar på bilder av klipphällar och bergarter. Många är roströda men även den gråaktiga graniten förekom-
mer. Uppdragsgivaren beskriver även att hon brukar ligga i en ljungskreva så jag tittar på ljung och 
dess färger. Funderar även på hur jag ska få in ljungen utan att rapporten ska bli oharmonisk. Det jag 
eftersträvar är ett stenigt uttryck med inslag av den lila ljungfärgen. Jag väljer ut tre gråa nyanser och en 
lilaröd. Jag har även en tanke att få med en senapsgul färg som liknar lav.  

Verkställande

Jag har en dag till att sticka upp filten i rundsticksmaskinen i trikålabbet. Jag vill inte att varan ska bli för 
tjock och har därför valt ut en ullkvalitet som har tre färger. Men tre färger känns för lite för att uppnå 
önskat djup i mönsterbilden, så jag beslutar mig för att ha fyra färger i filten. Jag börjar med att testa 
det första mönstret som har en marmorerande känsla. Då jag inte är nöjd med uttrycket eftersom det 
inte blir tillräckligt stenigt fortsätter jag med det andra mönstret som har ett uttryck av granit. Jag testar 
att skala upp och skala ner mönstret. Jag prövar med att lägga in gult och brunt istället för den lilaröda 
färgen. Det lila-röda garnet jag har valt är inte naturtrogett så jag testar att mixa den med en mörkare 
lila färg och även en ljusare. Den sistnämnda blir bäst och mest lik skissen. Den varan jag till slut väljer 
blir i något mindre skala av de prover jag stickar upp och med tre nyanser av grått och den lilaröda av 
det ljusare slaget.  
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Produktfakta

Material

Bomull/Modal: Ne 30/1
Ull: Nm 40/1
Ull: Nm 48/1

Mönsterrapport
Längd: 350 pixlar
Höjd: 150 pixlar 

Rapportstorlek innan tvätt: 33,3x16,3 cm
Rapportstorlek efter tvätt i 60°: 25,8x12 cm
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Resultat och reflektion på En filt

Arbetet resulterar i en stickad filt för utomhusbruk på 130x170 cm. Materialet jag valt är en ull och en 
bomull/modal. Knäppning längst ut i de övre kanterna och från mitten på insidan av filten har jag sytt på 
två tygsjok som fungerar som armstöd vid upprullning. Mönstret får en associera till småsten och ljung. 

Ullen har jag valt för jag tycker om den taktila känslan som materialet innehar, den är värmande och 
passar bra för blåsiga sommardagar. Bomull/modal valdes för att skapa viss reliefeffekt. Den här up-
pgiften kändes lagom att lösa under sju dagar. Hela förloppet flöt på och jag tycker jag lyckats med att 
lösa problemet. Jag tycker även jag lyckades med att få ett stenigt uttryck i mönstret och storleken på 
mönstret passar i den givna miljön. Dock upptäckte jag att knäppningsfunktionen inte riktigt fungerade 
som tänkt. Vidareutveckling på arbetet skulle kunna vara att modifiera armvärmarfunktionen. 
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Projekt 3- En textil pelare

Förstudie

Jag börjar med att leta mönster för att göra en förstudie. Jag söker efter enkla mönster som randiga, 
prickiga och rutiga men även stormönstrade och figurativa. När jag hittat ett antal skriver jag ut alla 
mönster och sätter ihop dem till tuber. Sedan fotar jag dem i olika konstellationer för att se om jag hit-
tar en intressant ingång som jag kan gå vidare med. Randiga och prickiga mönster känns inte svåra att 
rapportera och jag ser inget större problem men de mönstren. Däremot när jag placerar randiga mön-
ster på olika avstånd kan jag leka med och förvränga perspektivet. Figurativa mönster kan man experi-
mentera med genom placeringen av dem och man kan bilda en oändlig rapport. Optiska mönster eller 
mönster som utgår från en punkt intresserar mig mest. I mellanrumsformen läser jag in en förlängning 
av mönstret. 
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Inspiration

Jag gör sedan ett moodboard med de olika vägar jag kan ta. Ska jag jobba med perspektiv? Ska mönstret 
ha optisk effekt och bukta ut eller ha djup? Ska det bara vara dekorativt? Rapport som går att anpassa 
till olika storlekar på tub? Ska det vara större på mitten och på så sätt bilda rapporter med flera? Ska 
det vara trompe ĺ oeil? Ska jag jobba med att det ska vara svårt att urskilja pelarna från varandra om 
de står tätt? Ska mönstret missmatcha? Ska det vara flera rapporter så att man kan anpassa bredden till 
olika diametrar?
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Skiss

Pelare är raka och stela i sig. Därför tänker jag mig att en infallsvinkel kan vara att försöka få ett mjukare 
och mer böljande uttryck på pelaren. Att göra pelaren mer organisk och att arbeta med kontrasten 
på det sättet. Jag gör ett antal skisser på det, tar hjälp av randen som motiv med skuggbildning som 
påminner om en drapering och med blyertsstreck. Jag skissar i datorn, för hand, gör modeller och fotar 
av men känner att det inte leder någon vart. Jag känner att jag inte får till det mönster som jag söker. 
Skisserna är småskaliga och jag måste tänka på att de ska hänga i ett relativt stort rum.  Därav känns det 
relativt viktigt att göra något som syns från långt håll. Jag går därför tillbaka till mina första tester. Det 
som attraherade mig mest var ett randigt mönster med ett grafiskt uttryck som utgick från mitten. Ut-
trycket jag vill få fram är grafiskt men med en handritad känsla. Jag gör en variant på mitt första test. 

Färg

Eftersom jag redan bestämt att mönstret ska kännas någorlunda grafiskt väljer jag att göra ett svartvitt 
mönster men med handritad känsla.
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Verkställande

Jag har valt att digitaltrycka mitt mönster. Detta gör jag på skolans digitaltrycksmaskin. Tekniken väljer 
jag dels för den mängden jag ska göra ut och dels för det uttrycket jag är ute efter kommer fram bäst i 
den tekniken. Fördelen med digitaltryck är att jag inte behöver anpassa storleken på mönstret förutom 
till tygets bredd. Jag har valt en grövre bomullsvara för att tyget ska vara så stabilt som möjligt vid up-
phängning. Jag gör ett antal testtryck för att för att se åt vilket håll svärtan i trycket ska dra åt. Jag trycker 
även ut en längre del av mönstret för att kunna avgöra hur det kommer uppfattas på håll. Resultatet är 
pixelartat och det är inte den känslan jag vill åt. Så jag tänker att antingen så får jag göra om mönstret 
eller så testar jag att handmåla direkt på tyget. Jag gör tester där jag handmålar direkt på tyget men 
tycker det är för svårt att styra färgen. Dock gillar jag uttrycket. Jag testar även att färga in ett tyg i svart 
och förhand målar med etsfärg. Tycker inte att jag får fram det uttrycket jag är ute efter, vilket är en mer 
målerisk variant av det illustratormönster jag har gjort i datorn. Grunden är densamma men jag måste 
hitta ett sätt att ruffa till det på. Därför går jag tillbaka till en skiss där jag testat strukturer. Lägger in den 
i datorn och smälter samman den med mitt original. Mönstret blir som jag vill och jag digitaltrycker det 
och sedan ångfixerar. Därefter syr jag ihop tyget på längden och syr in metallringar som ger stadga åt 
konstruktionen.
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Mönstret i verklig skala.
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Materialet
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Resultat och reflektion på En textil pelare

Resultatet blir två stycken textila pelare på 270 cm längd och 127 cm i omkrets. Mönstret är svartvitt 
storrandigt, en rapport som sys ihop i långsidan. Mönstret är digitaltryck på en bomulls canvas vid namn 
Cotton duck. 

Mönstret jag gjort är en omarbetning på ett av de mönstren jag testade i förarbetet. Det är ett grafiskt 
mönster som jag försökt få ett mer organiskt uttryck på. I detta fall är mönstret inte rapporterat men 
det är möjligt att rapportera. Istället för att försöka gömma skarven väljer jag att synligöra den. Mön-
stret jag valt att arbeta med uppfattas olika beroende på placering av pelarna i förhållande till varandra. 
Från en vinkel läser man in en mellanrumsform som blir som en förlängning av mönstret. Detta tycker 
jag är det intressanta med pelarna, att de förändras beroende på från vilket håll man tittar på dem 
och att det händer något med mellanrumsformen när de står i grupp. Jag ser en svårighet att göra ett 
mönster där rapporten är osynlig runt om, för den här typen av konstruktion. Jag tror inte det spelar 
någon roll om mönstret är rapporterat eller inte. Jag märker att det beror på olika faktorer. Tyget drar 
sig i digitaltrycksmaskinen och när jag väl syr ihop det så drar sig tyget även där, och mönstret misspas-
sar lite. Jag ser detta arbete som en första skiss och om jag skulle vidareutveckla det så kan man gå vilka 
vägar. Jag skulle testa att trycka olika typer av mönster för att se vilken typ som lämpar sig bäst för att 
sys ihop med osynlig skarv. Eftersom det är en första skiss och på grund av tidsbegränsningen så har 
jag inte arbetat mot en speciell miljö utan endast utgått från personliga preferenser när det kommer till 
mönsterval. Det finns många möligheter med detta projekt. Man skulle kunna skapa rumsligheter med 
olika eller samma mönster. Att visa på olika riktningar i rummet med hjälp av placering av pelarna. Man 
skulle kunna förändra rummets uttryck över tid genom att byta ut mönstren.
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Projekt 4- Lite kakel

Förstudie och tema

Uppgift nummer fyra är väldigt vid och för att jag ska hinna på sju dagar så börjar jag med att ta ut det 
som jag tycker är mest intressant. Temat för uppgiften är den “urbana rummet”. Jag bestämmer mig 
därför att följa ett av uppdragsgivarens förslag som är att göra en mönsterkollektion för kakel. Jag är 
från Stockholm och tunnelbanan är en plats där kakel är vanligt förekommande. Det känns utmanande 
och fritt att göra ett kakel för just denna miljö. I uppgiften står det att jag ska se på staden som jag gör 
på naturen och väljer därför ledordet, planerat organsikt. Jag tittar på översiktskartor och zoomar in. Jag 
tittar även på bilder av kåkstäder som växer organsikt. Jag tycker att ovanifrån-perspektivet är intressant 
för detta tema, och tänker att det ska vara tre mönster där antingen formen på kaklet är rapporten 
eller mönstret i sig själv.
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Skiss

Det första mönstret jag gör är på staden snett ovanifrån. Det blir en stiliserad stad uppbyggt med kuber 
och rektanglar. Sex kakelplattor är mönsterrapporten. Det andra mönstret är en utzooming på stadens 
uppbyggnad. Fyra kakelplattor är mönsterrapporten. Det tredje mönstret är staden på natten från rym-
den då ljuset från staden bildar organiska klumpar, likt celler. Detta mönster blir för golvplattor och jag 
bryter upp mönstret med oregelbundna fogar som även blir mönsterrapporten.

Färg

I det här projektet vill jag få in mycket färg. Jag tar ut färger från mina inspirationsbilder som föreställer 
kåkstäder och det organiserade kaoset. Jag vill att det ska kännas glatt och på långt håll uppfattas som 
ett myller av färgblock. Nästan som att solen skulle ha kysst kaklet. 
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Mönstren i verklig skala
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Kaklet i miljö

Detta är ett projekt jag väljer att inte göra ut i full skala. Men jag visualiserar min vision genom att fo-
tografera tunnelbanemiljö och lägger sedan in kaklet i bilderna. 
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Resultat och reflektion på Lite kakel

Resultatet blir tre mönster för tunnelbanemiljö. Två för vägg och ett för golv. 
Rapport för första mönstret är: 60 cm brett, 40 cm högt och över sex kakelplattor
Rapport för andra mönstret är: 40 cm brett, 40 cm högt och över fyra kakelplattor
Rapport för tredje mönstret är: 150x150 cm.

Tunnelbanan är en plats där det finns utrymme för konstnärligt uttryck. Man brukar också ges relativt 
stor konstnärlig frihet i utformandet. Här har jag varit begränsad av uppgiften då resultatet ska kunna 
rapporteras. Tunnelbanan är en ganska mörk och steril miljö som den är. Därför kändes det kul att 
arbeta med färg. Jag måste ha i åtanke att mönstren ska samspela med varandra. En tunnelbanestation 
erbjuder oftast så pass mycket fysiskt utrymme att mönstren kan harmonisera utan att krocka. 
Jag är nöjd med resultatet och det skulle vara kul att se det förverkligat. 
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Projekt 5- En T-shirt

Förstudie

Jag börjar med att göra en bild och inspirationssökning på internet och sätter ihop ett inspirationsboard. 
Därefter grupperar jag mina bilder i olika kategorier. 

Definition av T-shirt

Utifrån mitt informationssamlande gör jag en analys och försöker definiera vad en T-shirt är. En T-shirt 
är en kortärmad tröja i oftast bomullstrikå vars form liknar bokstaven T. Den är troligtvis utvecklad 
som undertröja för den amerikanska armén under första världskriget. På femtiotalet började T-shirts 
med tryck dyka upp (wikipedia, 2011-04-26). Ofta är T-shirten vit, har tvillingsöm och rundringad resår i 
halsen. T-shirten används även för att sprida budskap och reklam.
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Workshop
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Skiss

Jag köper några T-shirtar och gör tester på när jag tycker T-shirten slutar vara T-shirt genom att klippa 
bort 2 cm i taget på ärmar, halsringingen och längden på tröjan. Det blir tydligt att det inte går att ta 
av för mycket på ärmarna och ringningen innan det börjar likna ett annat typ av plagg. Sedan skissar 
jag med att klippa former i papper. Jag ritar ut var t-shirten ska sitta på en naken kropp. Essensen av 
T-shirten enligt mig är att den är bekväm, har en tydlig T-form, är i trikå, är vit och gärna med tryck på 
bröstet. Efter ett antal skisser har jag tre intressanta huvudidéer som jag kan utveckla. 1. Att göra ett tyg 
uppbyggt av T formationer. 2. Att göra en trästomme i form av ett T. 3 Stycka upp T-shirten och lägga 
in mellanformer som är skeva.

Efter att ha konsulterat modedesignern Sara Andersson om mina idéer så väljer jag idé nummer 1. Både 
trästommen och den upp styckade T-shirten känns mindre relevanta. Jag utvecklar idén till att göra ett 
tyg som är uppbyggt av mindre T-former med små tryck på varje.  
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Verkställande

Jag köper en bomullsmoll då en vävd vara är lättare för sömnadsprocessen. Därefter veckar jag tyget 
och delar i två och syr sex små T former på varje veck. Sedan gör jag tryck och transfertrycker på 
T-shirtarna. Jag funderar på vilken form jag ska presentera tyget på. Eftersom T-shirten är en budskaps-
bärare skulle det passa att sätta in den i en sådan kontext. Jag bestämmer mig därför för att tyget ska 
spännas upp på ramar och ta formen av en “sandwich man”, det vill säga en person som går runt med 
plakat på bröst och rygg med reklam på. Därefter spänner jag upp tyget på två 70x100 centimeters 
ramar som jag sedan sammanlänkar.   
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Resultat och reflektion på En T-shirt
 
Resultatet blir ett objekt som förhåller sig till kroppen men det är inte ett bärbart plagg. Det består av 
ett vitt tyg som är uppbyggt av T-shirtformer med tryck på. Materialet är en bomullsmoll med transfer 
tryck på. Det är två tyg som är utspänt på två 70x100 ramar.

I det här projektet har jag haft mycket frihet och tycker att jag löst uppgiften på ett kul sätt. Jag har tagit 
ut de delar jag tycker är mest karaktäristiska för T-shirten. Däremot valde jag bort tvillingsömmen och 
rundhalsen för det kändes överflödigt och inte nödvändigt. Det jag tog ut var den vita T-formen, trycket 
och presenterat den som den budskapsplattform en T-shirt faktiskt utgör.  Varför det inte resulterade i 
ett mode plagg utan snarare en struktur är troligtvis ett resultat  av min expertis inom textilformgivning 
snarare än modeformgivning. Jag tycker att objektet blir intressant därför att jag gör en textur/tyg och 
för att den refererar till T-shirten som budskapspelare. Den här uppgiften skulle man kunna göra om 
och om igen. Det skulle vara intressant att göra olika versioner av den och se hur olika det kan bli.
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resultAt

Jag har gjort fem projekt. Vissa är mer klara tills de är en färdig produkt och vissa är på mer prototyp 
nivå.
Första projektet är en struktur med textilt uttryck. 
Andra projektet är en filt. 
Tredje projektet är en textil pelare. 
Fjärde projektet är en mönsterkollektion för kakel. 
Femte projektet är ett objekt mot kropp.



58

diskussion

Det var läskigt att ge sig in i denna typ av projekt utan att i förväg veta vad för typ av uppgifter jag skulle 
få. Jag valde att kontakta ett antal formgivare som svarade med en brief. För att få en bredd på briefer-
na försökte jag välja formgivare inom olika designområden. Emellertid hade alla redan avgränsat projek-
ten mot vad som kan tolkas som textil. De projekt jag fick in tyckte jag kändes spännande men de hade 
olika omfattning och svårighetsgrad. 

Jag valde fem projekt, inte tre och inte sju därför att detta kändes rimligt med avseende på tiden avsatt 
för hela examensprojektet. Jag ville också ha fler än tre för att få en viss bredd och därmed kunna visa 
mitt kreativa jag från flera håll. Jag ville också ha så pass många projekt för att tvingas att hålla ett högt 
arbetstempo. För att hålla tidsschemat var jag tvungen att hålla processen i rörelse hela tiden. Det 
måste kännas lätt och lekfullt. Det var viktigt att inte fastna för länge på detaljer utan att hela tiden 
komma vidare till nya utmaningar. Att ha haft flera uppgifter att lösa gjorde att jag var tvungen att jobba 
snabbt vilket underlättade detta. Dock har tidsbegränsningen gjort att jag har fått rata vissa tankar och 
idéer.

Att sätta upp en tidsplan för arbetet var nödvändigt och utan den skulle det inte gått. Men jag var tvun-
gen att ändra lite på den på grund av verkstädernas tillgänglighet. När jag har fastnat har jag hoppat mel-
lan projekten. Det har varit ett sätt att effektivisera eller att distansera mig till ett projekt för att komma 
tillbaka med ny kraft och nya beslut.

I vissa projekt har jag önskat att det funnits mer tid till att experimentera mer med material och så vid-
are. Jag har haft ganska lite tid till att “sova på saken” utan har varit tvungen att ha ganska högt tempo. 
Men detta var i och för sig ett medvetet val eftersom jag oftast kommer tillbaka till den första idén när 
jag arbetar. 

Jag har lyckats göra fem projekt. Vissa är mer eller mindre klara och vissa ser jag som en första skiss. Till 
exempel “Ett plastobjekt” och “En textil pelare” har haft en mer workshopartad karaktär med fokus på 
processen där färdighetsgraden av resultatet blir mer svårbedömt. Briefen till “En filt” hade tydligt slut-
mål och problemställning. Det gjorde den lättare att arbeta igenom. Brieferna för “En T-shirt” och “Lite 
kakel” var vidare och hade större omfattning så där fick jag skapa mig egna begränsningar för att hinna 
med. I “Lite kakel” valde jag att fokusera på en liten del av briefen. Den brief jag haft mest problem med 
har varit “En textil pelare” på grund av att den inte var tillräckligt avgränsad. Det fanns inget tema för 
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vilket mönster pelarna skulle ha och det gjorde att jag hade svårare att fatta beslut i mönster val. Slut-
ligen gick jag tillbaka till mina första tester och fattade beslut med hjälp av min intuition. Varför jag inte 
valde att skapa mina egna begränsningar som i “En textil pelare” kan jag inte svara på. Kanske berodde 
på att jag fick kreativ ångest och låste mig.

Projektet har jag samlat i en bok. Den redovisar projektet i sin helhet men kan också lyfta fram delar 
i projekten som inte visas i examensutställningen. Efter projektets slut fungerar den som en bra doku-
mentation och kan användas som en del av en portfolio.
Den här metoden att sätta upp stram tidsram skulle kunna vara ett sätt att starta upp ett projekt som 
man sedan kan förbättra och vidareutveckla. Att röra sig mellan flera projekt samtidigt kan vara ett sätt 
att effektivisera, korsbefrukta och ta mig igenom den kreativa processen.

Det har varit givande att få arbeta efter ett mycket mer pressat schema än vad man gör under en ut-
bildning. Dock är det inget tidsschema jag skulle vilja arbeta efter på daglig basis. Detta har varit ett sätt 
för mig att få experimentera fram förhållanden som påminner om de i arbetslivet. Kanske är det fram-
förallt modebranschen som arbetar under extrem tidspress från idé till produkt, men även den textila 
branschen där fler projekt löper parallellt präglas av snabba deadlines. 
  
Slutligen kan jag konstatera att jag känner mig olika nöjd med de olika projekten. Vissa projekt finns det 
potential och lust för mig att ta vidare. Det skulle till exempel vara kul att utveckla filten och göra en 
kollektion på temat. Projektet som helhet har överlag varit roligt och utvecklande. Jag är övertygad att 
jag kommer trivas i arbetslivet med definierade problemställningar. 
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bilAgor

Brief 1 från Joakim Nystöm

1. Den första dagens uppgift är att utforska gränserna för ämnet: textil. Du ska ta reda på var ämnet 
textil slutar. Och var något annat börjar. Vad tänker du? Ställ alla frågor du kan för att hitta var ämnet tar 
slut, och svara på dom. När slutar det vara textil? När börjar det? Observera att det finns inga begrän-
sningar, verklighet eller fantasi spelar ingen roll. Ha roligt och ta med allt. Det ska inte va fint. Bara för 
att komma ihåg va du tänkt. Ta hjälp av andra! Ta reda på vad det är! Och vad det inte är!! Var finns 
gränserna? Vad händer om man passerar dom?? Få med så mycket som möjligt! Hur tunn kan textil bli? 
Innan det slutar att vara textil. Hur tung? Hur lång?Hur hård? Osv osv. Vad tror du?? Lek med tankarna! 
Hur är det uppbyggt? Vad kan man ändra på för att det ska tappa definitionen textil. Vad händer om 
man...? Osv osv osv...
Rita en karta. Skriv ner ALLT. Det ska inte vara fint. Bara för att du ska komma ihåg vad du tänkt. Du 
behöver inte vara själv. Ta hjälp av folk!!
2.Ta fram det du skrev igår. Läs igenom. Ringa sen in den tanke som du tyckte kändes mest spännande, 
roligast eller mest intressant.
3.Resten av dagen och de följande två dagarna ska du gestalta den tanken du valt. Du måste bestämma 
dig fort hur du vill arbeta så du hinner färdigställa det till på torsdag. Innan kl 20 på torsdag ska du skicka 
bilder och text till info@joakimnystrom.com för kontroll. Du ska gestalta tanken genom att skapa en 
rumslighet som mäter 2 x 2 x 2 m. Du ska arbeta i skala 1:1 och det är viktigt att du hinner göra färdigt 
det! Torsdag eftermiddag vill jag att du fotograferar verket och skriver av en kort text som beskriver vad 
du gjort och varför du tycker just den tanken är spännande (minst en halv a4).

Brief 2 från Sara Isaksson

Som uppdrag tänkte jag be dig att lösa ett problem för mig. Jag tillbringar mina somrar i norra bohuslän 
och där brukar jag så ofta jag kan ta med mig en filt och en bok och gå upp på klipporna ner mot havet. 
Där brukar jag vira in mig i filten, eftersom det nästan alltid blåser ganska mycket, lägga mig i ljungen i 
en skreva, eftersom det är mjukt och skönt, och läsa och efter ett tag somna. Problemet är att dels så 
blir armen/armarna som håller boken trötta och även kalla när dom sticker utanför täcket. Och dels så 
önskar jag att jag inte var så synlig för människorna på båtarna som hela tiden passerar.
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Brief 3 från Johan Carpner

Här kommer ett problem. Hur skapar man mönster som ska sys ihop på längden till “tuber”, pelare 
som hänger ner från taket. Det vanligaste är att skapa rapporter i tygets längdriktning men nu är det 
viktigaste tvärt om. Det gäller att skapa idéer som kan ses från alla håll. Det får inte finnas en baksida. 
Kan man upprepa flera “tuber” bredvid varandra?Jag tycker du kan arbeta med det har problemet på 
två olika nivåer. Du väljer. Antingen tittar du på kända mönster, vanliga mönster som randigt och rutigt, 
andras formgivning för att göra ett utredningsarbete, en forskning om hur mönster passar och behöver 
vara konstruerade för att passa i den här lösningen? ... eller så gör du det plus att du skapar ett eller 
flera mönster som fungerar för den här produkten. Jag tycker det här är en spännande möjlighet att 
använda tryckta tyger på ett nytt sätt. Det här kan vara en fantastisk produktidé för offentlig miljö. Det 
här kan bli enkelt och slagkraftigt på er utställning i vår. Om jag har räknat rätt på diametern är den 47 
cm om tygbredden är 150 cm.

Brief 4 från Eva Marmbrandt

”URBANA TEXTURER OCH STRUKTURER”
Uppgift: Låt dig inspireras av staden och det urbana rummet ur ett eller flera perspektiv.
Steg 1: (lätta frågan)
Tänk på arkitekturen som en andra natur och titta på den på samma sätt som du brukar se på naturen. 
Sök former, mönster, strukturer och texturer. Fundera över skalor och försök att använda dig av olika 
betraktningsavstånd; allt från kartöversikt till ett inzoomat mikro …
Steg 2:
Fundera över kopplingen mellan textil och arkitektur och på hur dessa interagerar - titta på egenskaper 
som lättviktighet och tänk på textilens klimatskyddande-, mobila - och temporära förmåga när det hand-
lar om stad och arkitektur … , försök se dess formbara och kommunikativa möjligheter.
Steg 3: (svåra frågan)
Fundera över staden förr och nu. Att titta tillbaka, är det en nostalgi-tripp? Är det en jakt på något igen-
kännbart i en stad som ständigt hänger på nya trender och förändras? Sunt eller osunt? Kan det vara ett 
sätt bland många andra att skapa trygghet? Kan det vara pedagogiskt? Kan det påminna oss om i förrgår? 
Vad betyder det i ett samhälle när man inte längre är intresserad av originalet utan bara av den tolkade 
kopian? När blir kopian ett eget original? Vad ska uppfyllas för att kopian ska få ett egenvärde? Fundera 
på detta i början av projektet så att du vet åt vilket håll du ska dra för att få fram det du vill – vad vill 
du?
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Metod och förhållningsätt:
Uppgiften är avsiktligt ”vid” så att du, om du vill, kan välja att enkelt bygga ut den till ett större projekt 
som skulle kunna hålla dig sysselsatt i flera månader. Du kan också välja att endast låta dig inspireras av 
temat men styra uppgiften åt ett helt annat håll och jag har därför försökt ge dig flera olika ”dörrar”; 
dvs ingångar, till andra projekt som du kan avgränsa och anpassa som du själv vill. Alltså; välj själv din 
ingång till temat och projektets omfattning men eftersom det handlar om en textil examen så vill jag 
att du använder dig av minst ett av följande: ett textilt uttryck, en textil teknik eller ett textilt material - 
alternativt ett material med textila egenskaper.
Tillämpning:
Som sagt kan du välja tillämpning helt fritt men om du vill ha snäva snäva ramar så skulle en tillämpning 
på steg 1 kunna se ut så här:
– En kollektion tecknade mönster för kakel alternativt golvplattor enligt tapetprincipen. Bårder och ens-
taka mönsterplattor är dock bannlysta, här är det rapporterade mönster som gäller. Mönstren ska som 
sagt vara tecknade
ur den ”urbana naturen” men försök undvika alltför stereotypa stiliserade ornament – överraska mig!
– Du bestämmer själv hur många plattor som tillsammans ska bilda en rapport, detta kan förstås vara 
olika för olika mönster, tänk på det utrymme som de ska användas i och mönstrets karaktär och an-
passa därefter.
– Gör max tre mönster och välj antingen offentlig miljö, typ badhus, restaurang, dagis, hotell etc eller 
hemmiljö; badrum eller kök, eller någon annan tillämpning – tänk själv!

Brief 5 från Mina Lundgren

Jag vill att du ska jobba utifrån ett plagg, här T-shirten. Jag vill att du definierar vad egentligen en T-shirt 
är. Vad behövs läggas till och dras bort? Du kan även utgå från historiska och kulturella aspekter. Utifrån 
detta ska du skapa ett tredimensionellt objekt. Kan vara mot kropp eller inte. Det kan vara både utifrån 
dess form, genom att bryta ner eller upprepa. Men essensen av en t-shirt måsten finnas kvar, du ska 
skapa något nytt av ett givet objekt: T-shirten, att du ifrågasätter T-shirten som plagg utan att förstöra 
dess form.
       



63

referenser

Internet

http://www.gampermartino.com/projects/a-100-chairs-in-a-100-days/ 2011-05-01
http://trendland.net/2009/11/23/sketch-furniture-design-by-front-studio/# 2011-05-01
www.learningtoloveyoumore.com 2011-05-01
http://josefinkvist.com/9090/?page_id=4 2011-05-01
http://sv.wikipedia.org/wiki/T-shirt 2011-04-26

litterAtur listA

Biggs, M. (2004). Editorial: the role of the artefact in art and design research. Working Papers in Art 
and Design 3.Retrieved <date> from URL http://sitem.herts.ac.uk/artdes_research/papers/wpades/vol3/
mbintro.html ISSN 1466-4917 

Brandes, U. Stich, S. Wender, M. (2009). Design by use. Birkhauser Verlag AG.

Brown, T. (2008). Design Thinking HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORATION.

Cheung, V. (2008). Simply pattern. Viction: workshop ltd.

Cole, D. (2008).  Textiles now.  Laurence king publishing.

Eriksson, E. (2001). Den moderna staden tar form, arkitektur och debatt 1910-1935. Ordfront.

Glasner, B. Schmidt, P. 2010. Chroma design architecture and art in color. Birkhauser Verlag AG.

Graver, B. Dunne, T. Pacenti, E. (1999).Cultural Probes. Interactions.

Lesley, J. (1998). Sixties: decade of design revolution. Phaidon press limited.



64

Lidberg Nordin, M. Braathen, L. Selander, J. (1997). Arkitekturguide Stockholm. Byggförlaget.
Moussavi, F. (2009). The function of form. Actar and Harvard University.

Moussavi, F. Kubo, M. (2008). The function of ornament.  Actar.

Schmidt, P. Tietenberg, A. Wollheim, R. (2007). Patterns in design, art and architecture. Birkhauser 
Verlag AG

Sengers, P. Gaver, B. (2006). DIS June 26–28, 2006, University Park, Pennsylvania, USA. Copyright 2006 
ACM 1-59593-341-7/06/0006.

Sommar, I. (2006). Funkis stilen som byggde Sverige. Bokförlaget Forum.


