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Bakgrund och frågeställningar
 
Projektet startade med att jag ville undersöka starka kvinnor. 
Jag tittade bakåt i tiden och undersökte vilka kvinnor som hade 
förändrat saker i historien och hur de kämpat för sin sak. för mig 
började projektet mer handla om att hylla de kvinnor som lyckats 
åstadkomma något och jag började fundera på varför jag ville göra 
detta. Ville jag visa att det går att nå förändring genom hårt arbete? 
Ville jag visa att bara du inte ger upp kommer du att lyckas? Eller ville 
jag ta reda på faktorer som gör en kvinna stark? Jag blev föräldraledig 
i ett år och när jag kom tillbaka till mitt arbete med starka kvinnor 
föreföll det sig inte alls som jag ville. Begreppet ”starka kvinnor” 
upplevde jag som urvattnat och egentligen inte intressant. Jag var 
själv mycket långt ifrån mitt projekt och började därför analysera mig 
själv. Jag kände inte igen mig i beskrivningen av en stark kvinna. Jag 
kände mig inte stark. 
 
Jag började fundera på situationer jag varit i där jag reagerat på vissa 
sätt. Vad är det som fått mig att vilja anpassa mig hela mitt liv? när 
jag upplevt oro och ångest har jag försökt ändra på mig själv för att 
ha energi att fortsätta. för att försöka förstå mina egna mönster i 
handlingar och agerande började jag undersöka hur jag ifrågasätter 
min egen perception.  i projektet har jag mig själv närvarande men 
ser också från ett yttre perspektiv.Jag ser på min omgivning och 
samhällets brister. Hur vi lever i en patriarkal värld. Jag lyfter frågor 
som stress, ångest och förvirring samt vad det ibland kan bero på.
 
dessa frågor kommer jag koppla samman med arbete med mönster. 
Hur bildberättandet ser ut i en mönsterkontext. Jag kommer i den här 
rapporten med ord och bild berätta min process om hur jag arbetar 
med mönster. Hur uppstår ett mönster och kan det berätta något, hur 
sker läsningar av olika typer av mönster?
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Metod/teknik

Ytan som djupet
Jag har valt att begränsa mig till att arbeta med ytan. att prata om 
ytlighet handlar oftast om att den som intresserar sig för det skulle 
vara en person som räknas som mindre intelligent. att vara ytlig kan 
ses som att vara fåfäng. Men fåfängan behöver inte vara skadlig i 
en relation till andra. fåfängan tror jag kan vara bra i interaktionen 
mellan människor, att vi bryr oss om vad den andra tycker om oss ger 
en mening till gemenskapen. Jag vill i det här projektet genom tygets 
yta berätta och ställa frågor. Jag kommer arbeta med sidentygets yta, 
som i sig innehåller egensaker som exklusivitet, ytlighet och fåfänga. 
Sidentygets egenskaper vill jag ha till hjälp att berätta historierna som 
finns tryckta på tygets yta. 



5

Ytmönster
i början av projektet ritade jag bilder som såg ut som upprepande mönster 
men som egentligen inte var det. Ett upprepande mönster är för mig en 
teknik som kan upprepas i oändlighet. Men mina skisser var en ingång 
till vilket arbetsätt jag ville utforma. det är lätt att lura ögat genom att 
upprepa en bild ungefär likadant några gånger till att tro att det är ett 
upprepande mönster. Ett mönster kan visserligen se ut på olika sätt 
men i det här projektet kommer det främst att handla om upprepande 
mönster. det finns flera tekniker som beskriver hur en mönstrapport 
skapas och i det här projektet arbetar jag mycket med fysiska skisser 
och tillvägagångssätt. Jag vill undvika att ha datorskärmen som 
utgångspunkt då jag tycker den är begränsande. att mina mönster utgår 
från en rapport med beskrivning hur den skall rapporteras skapas en 
möjlighet för andra att reproducera mönstret. 

Genom att arbeta med upprepande mönster är det nästan omöjligt 
att inte låta betraktaren skapa sina egna tolkningar. Genom att låta 
det finnas en öppenhet kring hur mönstren ska tolkas låter jag nya 
berättelser och tankar bildas hos andra människor. Jag kan styra 
läsningen till viss del med titel på de olika mönstren/ illustrationerna. 

när jag applicerar mina frågeställningar i en kontext av mönster 
upplever jag att frågan kan stärkas. Genom upprepning sker en 
inlärning på ett rytmiskt sätt. Läsningen kan fungera på samma 
sätt som utmattning av ett materiel kan ske, om en till exempel böjer 
ett stålföremål flera gånger, så går det till slut av. inte för att någon 
extra kraft har tillsats utan för att upprepningen i sig är tillräcklig. 
En händelse som medför att jag upplever t.ex. stress kanske inte 
är skadlig om den sker någon enstaka gång men vid upprepade 
händelser som stressar utvecklas tillslut en försvagning/bristning i 
mitt välmående. Vid applicering av upprepande mönster, i detta fall på 
tyg, sker läsningen hos betraktaren kanske på liknande sätt. att själva 
upprepningen skapar en annan läsning, kanske inte kraftfullare, men 
ändå en riktning som lyckas bryta igenom betraktaren perception och 
förhoppningsvis nå en annan förståelse för bilden. 
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Skisser till mönster, tecknat 
på ett sätt så det ska likna 
upprapporterande mönster.
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Skisser till mönster, tecknat 
på ett sätt så det ska likna 
upprapporterande mönster.
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Metod, Skiss
då jag valt mediet ytmönster som ska bära berättelsen började jag 
skissa. Genom att inte försöka föreställa mig hur resultatet kommer 
bli, vill jag åstadkomma en öppenhet i hur handen förvandlar tanken 
till bild på pappret. det är som att försöka bortse från länken mellan 
handen och huvudet. det här handlar om hur jag brukar rita och 
därför blir det svårt att bortse helt från mina invanda rörelser. Jag 
vill härigenom hitta andra gestaltningar av saker som vi kanske har 
en klar bild av hur det skulle illustreras. T.ex. hur skulle vi illustrera 
verbet ”fly”? det första som kommer upp i min tanke är en person som 
springer sin väg. istället skulle vi kunna illustrera en person som sitter 
med sin mobiltelefon och genom den tvingar sina tankar att fly åt ett 
annat håll. Genom att skapa en kvantitet i skissarbetet hittar jag flera 
olika vägar som öppnar mina tankar kring hur saker kan beskrivas 
och därmed tolkas.  

Skisser från anteckningsbok. 
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Illustration till sjal. 

Metod; Kropp
Genom att använda mig av humor i mina illustrationer kan jag 
förstärka vissa saker. Som t.ex. rita en person med sex armar istället 
för två kan förstärka budskapet. Med humorn kan jag också nå 
människor som kanske inte försökt förstå bilden utan. Även att ta 
upp svåra och tunga saker kan humorn hjälpa till att skapa ett samtal 
kring det. 

i mönstren som jag skapar använder jag ofta kroppen som verktyg 
att berätta. Jag vill vara tydlig med att kroppen finns där för att 
få fram ett budskap. för mig är det viktigt att kroppen inte blir en 
passiv del av mönstren i de frågor jag arbetar med: att kroppen inte 
är där som objekt. därför ser jag till att människorna jag ritar utför 
en handling. Även den objektifierade nakna kvinnokroppen vill 
jag undvika att reproducera, därför ritar jag dem med kläder på om 
det inte är så att deras nakenhet berättar något viktigt. Jag försöker 
rita olika typer av kroppar och göra vissa androgyna. Även om min 
målgrupp främst kommer vara kvinnor eller icke-binära personer 
försöker jag vara inkluderande i mitt tecknande. 
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utförande/Process

Objekt,  Applicering på sjalar
Under projektets första halva har applicering av mönstren varit relativt 
öppen. ingen bestämd artefakt fick stå som bärare åt mönstren och 
illustrationerna. det var när jag visade upp mina mönster i grupp som 
jag förstod att jag måste begränsa mig under projektet. 

att det blev just sjalen som blev huvudobjektet kom från att jag 
visade några mönster på sjalar och då fick jag fler kommentarer om 
mönstret. Mönstret hade alltså satts i en kontext och betraktaren kunde 
läsa det utifrån det. Beroende på hur användaren fäster sjalen på sin 
kropp kan berättelsen döljas till viss del eller visa upp specifika delar av 
mönstret. att formge en sjal gav mig också möjligheten att arbeta med 
en ram som kan förstärka mönstrets berättelse eller vara obefintlig och 
låta mönstret vara utfallande och ta upp all plats på scarfen. 

Storlek och mått på scaferna bestämdes först till att vara 90cm × 90cm 
men efter samtal i grupp beslöt jag mig för att ha olika mått. dels 
finns det större kvadratiska sjalar, 130cm × 130cm, som kan användas 
t.ex. som hijab. den storleken går även att knyta en typ av turban med. 
Jag lade även till sjalar som är rektangulära (1 × 2)m för att bryta upp 
den begränsning som de kvadratiska scarferna skapar. Även för att 
de mönstren som applicerades på de rektangulära scarferna passade 
bättre, då effekten och berättandet blir tydligare. 

när jag har studerat olika scarfer, t.ex från Hermes är det vanligt 
att bilden/mönstret på scarfen är läsbart/likadant från fyra olika 
håll. då kan scarfen hänga från alla sidor och det skulle samtidigt 
vara samma bild hela tiden. Jag har formgett vissa av mina mönster 
så att de läses som en text. antingen nerifrån och upp eller tvärt om. 
i vissa går läsningen diagonalt och i sidled. denna typ av mönster 
brukas ofta till tapeter eller tyger i metervara och möbeltyg. Jag 
beslutade att inte göra dem läsbara från alla fyra håll då jag i ett 
utställningssammanhang skulle förlora yta. Jag vill att betraktaren 
ska uppleva mönstret som att hen står och tittar ut eller in genom 
ett fönster. då jag hängde sjalarna från taket lodrätt i utställningen 
skapades en fysisk närhet mellan betraktaren och tyget. 
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Exempel på läsbara scarfer från fyra 
håll, kvadratisk form. Scarf Hermes

Mönster från projektet, även om det 
kan läsas i flera olika riktningar 
betår det av en mönsterbild och inte 
fyra separata.  D.v.s. att mönstret 
kan uppfattas som uppochner om det 
betraktas från en annan vinkel. 

Exempel på läsbara scarfer från fyra 
håll, kvadratisk form. Scarf Hermes
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Materialval
Scarferna är sydda av en sidentwill och en habotai siden. alla utom 
de två rektangulära sjalarna är i siden twill, ett material som ofta 
används till scarfer.  det är ett glansigt siden som kännetecknas av 
diagonaler, som åstadkoms genom kypertvävning. Jag vill genom mina 
materialval se hur nära jag kan arbeta med synen på scarfen för att 
dels berätta mina mönster i en kontext som inte brukar ha den typen 
av berättelser och dels för att få mina berättelser att nå andra ”läsare”. 
när jag bestämde mig för att arbeta med scarfen som objekt för mina 
mönster tyckte jag det var bra att fullfölja hela bilden som jag hade 
om vad en scarf är och hur den brukar formges. när jag sedan började 
bryta upp den formen upplevde jag det som att jag hade kontroll över 
min berättelse och hade något att falla tillbaka till. det blev ett roligt 
arbetsätt samtidigt som det ställde många frågor. Hur är det att arbeta 
med de frågeställningar som jag i projektet tar upp i en lyxprodukt 
som scarfen kan ses som? Kan hela projektet misstolkas och glimten 
av humor förvandlas till förakt? Skulle betraktaren i så fall inte vara 
kapabel till att läsa mina mönster som jag ville att de skulle tolkas alls?

Men jag jag höll kvar vid sidentygerna och hur jag arbetade med 
handsömnad (mer om det i nästa stycke) och jag tycker att samspelet 
mellan mönstren och tyget är fint och komplext på samma gång. 
Habotaisidentyget är ett tuskaft, alltså inte vävt som diagonal men tunt 
och följsamt, vilket gör det passande för de längsta sjalarna. 

att jag relativt tidigt bestämde mig för att applicera mönstren på 
scarfer innebar att just produkten tyg togs upp och diskuterades kritiskt 
vid vissa tillfällen. ansvaret för hur och var tyget tillverkades lades 
på mig, men jag upplevde det som sekundärt i min tidiga process.Jag 
tycker det är intressant hur vi tolkar illustration när det sätts i en annan 
kontext än det vi vanligtvis är vana vid; böcker, affischer etc. Även om 
mönster och textil naturligtvis är sammanlänkat så betonas vikten 
av konsumtion ofta vid mötet av tyg då vi alla kan relatera till det. Jag 
tycker det är en komplex fråga som är viktig, dels när det gäller hur vi 
ska konsumera mindre och hur vi alla kan hjälpas åt för att skapa en 
mer hållbar värld, dels min roll som formgivare i det. 
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Sömmar/fållar
Tyget fållas för hand av två anledningar, dels att det är svårt för mig 
att inte ha sönder tyget i en maskin dels för att det nästan inte går 
att komma åt den rullfåll jag vill att sjalarna ska få utan att sy för 
hand. En fåll som kallas ”spottfåll” där namnet kommer från att de 
som sydde var tvungna att fukta fingrarna hela tiden för att kunna 
rulla det glatta och tunna tyget som en liten rulle. På engelska heter 
det ”hand rolled hem”. Genom att utföra fållen för hand låter jag 
hantverket synas och sjalen får ett mer följsamt svall då inte en tät 
maskinsöm riskerar att fållen blir stel. 

Bilder på sömnad av fåll. Jag använder en 
teknik som går ut på att göra flera stygn i par 
för att sedan dra i tråden så att fållen rullas in.
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Tryck och utryck 
Mönstren på sjalarna digitaltrycks eftersom jag tycker att bilden blir 
mer levande i det sätt jag arbetat med tekniken. Jag har låtit penseldrag 
och färgskiftningar synas i bilden och det kommer fram bra i digitalt 
tryck. att screentrycka tyget hade varit bra om jag använt mig av en 
annan teknik t.ex. solida färgfält. Sidentyget trycker jag på Konstfack. 
Jag använder mig utav en produkt som först är både tyg och papper, för 
att sedan avlägsna pappret och kvar blir ett färgat sidentyg.

Penseldragen syns fortfarande efter 
att ha stannats in och tryckts på tyg.
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I printverksaden på Konstfack. Tyget trycks. 

Färdigtryckta tyger med papper som stadgar tyget i maskinen.

Pappret har avlägsnats och kvar är sidentyget.
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Titlar och Etikett
Jag hade under projektets senare del bestämt mig för att det skulle 
finnas titlar med på scarferna. Jag ville att alla mönster skulle ha 
en slags hjälp till tolkning av det. från början testade jag att skriva 
titeln på scarfen men jag bestämde mig senare för att göra en separat 
”lapp” med titeln på. Som en tvättlapp eller märke på kläder som 
kunde beskriva varje scarf. Genom att utforma dessa etiketter under 
den sista delen av projektet fick jag också bra med tid att tänka ut 
passande titlar till alla mönster/scarfer. Etiketten blev av samma 
material som scarferna, siden twill, vita med svart text i typsnittet 
Calvert, formgett av Margaret Calvert. denna font är mycket lik 
Hermes font och jag tycker den på ett subtilt sätt refererar till 
historien och tankar om hur en lyxprodukt kan se ut. Etiketten är 11 
cm lång och 3 cm bred vilket gör att titeln kan läsas på några meters 
avstånd (beroende på syn såklart). från början gjorde jag den större, 
ca 25 cm lång och 8 cm bred men då upplevde jag att den tog över 
och även om jag ville få fram titeln tydligt så  blev själva etiketten för 
uppseendeväckande. På baksidan av etiketten står information om 
tillverkning och material.
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Mönster / Beskrivningar 

i detta kapitel följer beskrivningar av de mönster som jag arbetet med 
i projektet. 

Career stairs 
det här mönstret grundar sig i den ojämlikhet det finns mellan löner 
beroende på vilket kön du tillhör. att arbeta hårdare och mer och 
ändå känna att som kvinna inte räcka till. Budskapet i mönstret blir 
tydligt: kvinnorna bär upp männen i karriären men är (såklart) inte 
nöjda med det. Ramen på sjalen fungerar som en gräns där bara 
det manliga kropparna kan passera. frustrationen hos kvinnorna 
yttrycker jag med röda ansikten. Till en början var all hud på 
kvinnorna röd, men då det skulle kunna tolkas som stereotyper av 
amerikanska urfolk. Männen som bärs upp av kvinnorna har en 
vitaktig hudton som symboliserar den vita mannen. 

Mönsterrapporten är halvförskjuten med måtten 45 × 64cm. Jag har 
valt att göra den statiskt återkommande, det finns en tydlighet med 
att betraktaren klart ser att det är ett upprepande mönster. färgerna 
är klara och i pastell, och då scarfen bärs t.ex. runt halsen kan motivet 
inte helt och hållet uppfattas och det blir en färgrik detalj. för mig är 
detta mönster en påminnelse om maktstrukturer i samhället. 

Skisser från anteckningsbok. 
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Skisser till mönster 
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Del av mönster



Scarf
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Biological stress 
för mig har det sen jag var ca 4 år gammal varit en vanlig sak att 
fråga: Hur många barn vill du ha när du blir stor? Jag har aldrig i 
hela mitt liv släppt tanken på att fortplanta mig och jag undrar hur 
det hade varit att leva utan den stressen. för för mig har det varit 
en stress. Samhällets påtryckningar och normalisering av att bilda 
familj har för mig känts så självklar. Jag ville formge ett mönster som 
liknar min stress över det. Ett intensivt och krångligt mönster. Jag 
översatte biologi till djur och växtriket och lät två kvinnor vara bland 
det. Klockor som liknar blodkroppar, celler eller köttstycken som det 
står ”now” (nu) på finns överallt i mönstret. Kvinnorna sitter i träd 
eller buskar och även om de kanske tagit sig dit själva är det svårt att 
ta sig därifrån. En tanke fanns om att jag skulle skapa någon utväg 
ur det men då hade kanske min idé om att återskapa den stress jag 
kände blivit avtrubbad.  Mönstret består av flera olika  rapporter 
som överlappar varandra för att få ett mer intensivt och svårläsligt 
mönster. Rapportstorlekarna är 45 × 65cm. färgerna är mestadels 
djupröda gula och orange.

Skisser från anteckningsbok. 
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Del av mönster



Scarf
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Reach/Trying 
Händer och armar som sträcker sig uppåt, andra händer som håller 
tillbaka. Med det här mönstret ville jag visa den osynliga kraft som 
finns och håller mig tillbaka när jag skall utföra något. Jag ville 
göra ett abstrakt mönster där handen som håller de sträckande 
armarna tillbaka kan finnas där av olika anledningar. Krafter som 
håller tillbaka kan vara  dålig självkänsla, ekonomi eller patriarkala 
strukturer. Genom att formge ett mönster som kanske först ser ut som 
växtlighet, men som sedan avslöjar sig som händer och armar, ville 
jag symbolisera att olika saker kan betyda olika för olika människor. 

Jag har valt att låta armarna sträcka sig uppåt då det finns en tanke 
om att ju högre desto bättre. (klättra i karriären, nå dina drömmar osv.) 

Skisser från anteckningsbok. 
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Skisser 
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Skisser 



Scarf
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Push Space 
när jag blev förälder blev det otroligt viktigt för mig att få ha min egen 
tid ibland. Jag var student samtidigt som jag hade mitt egna företag. 
Helt plötsligt märkte jag att om jag inte aktivt arbetade för att få min 
arbetstid blev det lätt att den tiden blev till städning, handling och 
matlagning. för det var ju ”bara” skolarbete eller ”bara” träning.  att 
hela tiden ”vakta” sitt utrymme är krävande. det är som som om 
väggarna flyttar på sig, rummen förminskas och till slut finns inget 
utrymme alls. På bild nedan visas flera rapporter av mönstret men 
på sjalen har jag valt att applicera endast en rapport då jag tycker 
det blev ett starkare uttryck för att kropparna blev större då och den 
klaustrofobiska känslan förstärks. 

Skisser
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Scarf
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Sliding Change
Mönstret består bland annat av händer som gör ett handslag. 
Handslaget ska symbolisera överenskommelse. Efter att mönstret 
var klart gjordes en förskjutning / glidning som ”förstör” 
mönsterrapporten. Jag ville skapa en symbol för att åsikter/tankar 
kan förändras över tiden. i mönstret passar inte längre handslaget 
ihop och överenskommelsen blir bruten. Jag började tidigt skissa 
på detta mönster, då ritade jag handslag där den ena handen höll 
fingrarna i kors. de korsade fingrarna betyder att en kan säga något 
utan att mena det. Tolkningen blev grumlig och när jag använde mig 
av förskjutningen kom jag närmare det jag ville säga. 

Skisser 
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Illustration som har förskjutits i lodrät riktning



Scarf
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Mansplaining 
det här mönstret är anpassat efter en kvadratisk sjal. Ytan täcks till 
största del av pratbubblor, prat som illustreras med oläslig text samt 
ord som kan läsas till bla..bla..osv. Mansplaining handlar inte bara 
om att förklara världen för den som inte bett om det och/eller inte 
behöver det, utan också ”prata fram” världen. Eller som jag illustrerar; 
”fylla den med babbel”. att ha ordet är att ha makten. På den här 
scarfen bildar pratbubblornas fält ett negativt utrymme som bildar en 
labyrint. En kan då läsa in att mansplaining också är en form för att 
förvilla, dölja och ”prata bort”. från början illustrerade jag huvuden 
av personer som pratbubblorna kom ifrån men tyckte att det blev lite 
för övertydligt. Jag ville också att betraketen skulle ha sin egen bild 
av vem som utför mansplaining och tog därför bort huvuden. den 
här scarfen är grafisk och intetsägande men tillsammans med titeln 
”mansplaining” blir den humoristisk och läsningen av den blir tydlig. 
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Skiss till scarf



Scarf
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Be your best
På den här sjalen finns inget upprepande mönster utan en illustration. 
i förhållande till de de flesta övriga sjalar är skalan på personerna 
större. Jag vill nå en dynamisk läsning och att inte ögat vänjer sig vid 
att läsa mönstren i samma skala ger en paus och därmed en påmin-
nelse att alla sjalar är olika. illustrationen föreställer två människor 
som vänder och vrider på sig själva men på ett onaturligt sätt. Med 
överdriven förändring av kroppen vill jag illustrera upplevelsen av att 
försöka ändra på sig själv så det passar alla.

Skisser 
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Skisser 
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Friends come back
Precis som ”Be your best” består ytan på denna sjal av en illustration. 

Bilden föreställer en kropp med sex armar som sträcker sig åt flera håll. 

Jag vill illustrera en känsla av att inte hinna vårda sina kontakter och 

låta vänner försvinna från sin umgängeskrets. Stressen över att det inte 

finns tid vinner över viljan att umgås och illustrationen visar en ensam 

person. den dekorativa spetsklädnaden gjorde jag för att betraktaren 

skulle stanna upp och lockas in i mönstret.  Scarfen är 130 × 130 cm, 

vilket gör att den upplevs stor jämfört med de flesta andra av scarferna 

som är 90 × 90 cm. Jag vill visa att tomheten i ensamheten blir ännu 

mer påtaglig ju större scarfen blir. 

Skisser 
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Spetsdräkt
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Sticky parasite
det här mönstret består av växter och blommotiv sammanvävda 
med kroppar och huvuden. Jag vill att läsningen kan/ska ske i olika 
steg. först att betraktaren ser ett växtmönster och dess klara och 
starka färger, kanske se hur mönstret klänger sig över sjalen. den 
andra läsningen (som i visa fall sker samtidigt som den första) är att 
betraktaren lägger märke till kropparna och ansiktena.  Upptäckten av 
att kropparna är omslingrade och fast i växterna med gubbansikten. 
Symboliken jag vill nå fram till är hur någonting kan se vackert och 
harmlöst ut och för att sedan inse hur fast i något system en kan 
uppleva sig vara. i det här mönstret har jag tittat på hur Josef frank 
bygger upp sina mönster och vilka motiv som ofta förekommer i 
mönster som finns i vissa hem. Jag har använt de uttrycken för att 
medvetet ”lura” betraktaren att först se det som hen kanske är van vid. 
Mönstret består av flera olika  rapporter som överlappar varandra för 
att få ett mer intensivt och svårläsligt mönster. Rapportstorlekarna är 
45 × 65cm. Jag har testat att göra mönstret i olika tekniker, dels med 
akvarell då skiftningarna blir fler i färgerna och dels med vektoriserad  
illustration. Men när jag beslutade mig för att formge alla mönster 
med utgången i akryl på originaldelarna blev även detta mönster 
omgjort. Med akrylen kan jag använda en målerisk teknik och 
mönstren passar bättre med varandra. det blir inte lika många olika 
färgskiftningar vilket gör att mönstret blir lite lättare att läsa.  

Skisser 
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Skisser  akvarell t.v och vektor t.h 
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Del av mönster, akryl
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Impossible 
Mönstret är en labyrint som vid rapportering blir ett rum av väggar 
och ingen utgång. i ena hörnet av sjalen finns en karta. den finns där 
men är egentligen inte till någon användning skulle kunna vara en 
läsning. En annan tolkning kan vara att någon råkat tappa den där 
och nu har tagit sig ut. Jag vill lämna läsningen öppen huruvida det är 
omöjligt att komma in i labyrinten eller omöjligt att komma ut. Mön-
stret är halvförskjutet i en 45 × 64cm rapport. 

Skisser 
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Skisser  på olika labyrinter
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Gaze
det här mönstret består av personer som håller i små speglar. Jag 
vill illustrera att det är en privat eller intim situation. Jag har i 
”gaze” använt mig av illustrationer som påminner om snäckor, 
insidan av snäckor som tillsammans med sidentygets glans får 
en pärlemoskimrande effekt. Här finns också kopplingar till 
kulturhistoriens bilder av snäckan - t ex “Venus födelse” av Botticelli 
- som associeras till kvinnligt kön och/eller kvinnlig skönhet. Precis 
som disneys Lilla Sjöjungfrun som har snäckskal som bh hjälper 
bilden av musslan/snäckan till att läsa mönstret som intimt.

i de små speglarna som personerna håller i är det inte deras 
egna ögon som tittar tillbaka i spegelbilden. Jag vill illustrera en 
medvetenhet som finns hos mig om hur jag ser ut hela tiden. att 
inte kunna någonsin släppa tanken på hur någon annan uppfattar 
mig. Tillsammans med den intima och nakna miljö som personerna 
befinner sig i blir det en krock. ansiktsuttrycken säger också att det 
inte är en bekväm situation. Jag vill öppna för tankar genom det 
här mönstret hur det påverkar en person att läsa sig själv genom en 
annans blick.

Skisser 
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Skisser 
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Mönsterrapportens olika steg
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Emotional labor
Genom att på en ljust beige bakgrund måla snäckor i röd klar färg 

vill jag att det blir den första läsningen; röda snäckor. Men ganska 

snabbt, eller efter en stund ser betraktaren de människor som 

målar snäckorna. Jag vill illustrera det osynliga arbete som utförs 

dagligen. Ett arbete som kanske inte syns direkt men märks när 

det är borta.  ofta är det en syssla kvinnor ser till att göra; ta hand 

om allas specifika önskemål, vara lyhörd för vad alla tycker om och 

anpassa samtal och middagsmat efter det. Vissa tar för givet att det 

bara fungerar att hela tiden få en familj, ett företag eller en samling 

människor att gå ihop och bara vara nöjda, helt utan att se att det 

finns mycket energi bakom det.

Del  av mönster 
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Jag använder snäckor som huvudform i det här mönstret och snäckor 

är ett återkommande fenomen i mina skisser och mönster. Jag tror 

jag använder snäckan för att jag upplever mig ”kunna” den formen. 

Jag tycker den är tillåtande som illustration, en snäcka kan ta så 

många olika former samtidigt som en fantasisnäcka kan sväva ut 

mycket i sin form och ändå förstås som en snäcka. det finns många 

olika benämningar och namn biologiskt sett men jag använder 

ordet snäcka och upplever att jag kan göra det utan att förminska all 

forskning och kunskap. Snäckan blir för mig nästan en neutral form 

som jag tycker passar i min mönsterformgivning. Men trots min egen 

användning av snäckor ligger andra symboliker inbäddade i formen. 

att Venus i målningen ”Venus födelse” av Botticelli står i en snäcka 

kan ju tolkas som att hon föds ur en snäcka= kvinnligt könsorgan. då 

blir ju min användning av snäckan annorlunda, inte särskilt neutral 

i sin form längre.  när jag började se den kopplingen använde jag 

den ännu mer för att berätta en historia i ett mönster. i mitt mönster 

”gaze” använder jag snäckformen för att få en ännu tydligare koppling 

till intimitet. Jag tänker på hur disneys ”Lilla Sjöjungfru” hade 

snäckskal som bh i filmerna jag såg som liten. Jag tyckte det var den 

finsate bh:n som fanns och ritade, klippte ut och tejpade ihop till egna 

papperssnäckbh:ar många gånger. Jag samlar även idag på snäckor 

som jag fått ärva av släktingar och har tänkt på hur jag använder dom 

helt krasst som prydnad när de skulle kunna vara hem åt massa olika 

djurarter i havet. Snäckan är en form jag fascineras av.  



Scarf
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They will organize 
Motiven i detta mönster har sitt ursprung i den stereotypa/traditionella 
bilden av och tanken om att det bara skulle bli kackel om och när 
kvinnor organiserar sig. att jämföra kvinnor med fåglar/hönor för att 
förminska och förlöjliga de frågor som tas upp fick bli en början till 
mönstret. Jag har utformat mönsterrapporten rak och det är tydligt hur 
den upprepas och är ordnad. Jag har därefter låtit mönstret luckras upp 
genom att ta ut objekt och förstorat samt förminskat. Som att fåglarna/
kvinnorna flyger ut eller in ur mönstret. Tillsammans med titeln som 
kan tolkas som ett ”hot” eller varning till omgivningen. 

Skisser 
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Mönsterrapport
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My visor
Med inspiration från djur med skyddande skal så som t.ex. sköldpadda 
vill jag med detta mönster illustrera hur jag vill applicera ett skyddsvisir 
mot omvärlden. Ett visir som låter tankar och saker som människor 
runt mig säger, rinna av och stängas ute. Scarfen är stor, 1 × 2 m, vilket 
gör att det nästan går att svepa in hela sin kropp i den. färgerna och 
strukturen påminner om kamouflage i grönt och beige. Jag skulle vilja 
formge en till scarf men med mer anpassat kamouflage till stadsmiljö, 
vilket är den miljön i vilken jag skulle skulle behöva den mest. 

Skisser, del av mönster
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utställningen 

Under utställningen var jag under några dagar bredvid mitt verk för 
att observera hur människor verkade tolka det. 

Hängning
Jag byggde en konstruktion av reglar som bildade ett rutnät att arbeta 
med. Jag hissade upp min regelkonstruktion i taket och hängde den i 
en vågrät position ca fyra meter upp från golvet.  Jag hängde scarferna 
lodrätt ner från snören från regelkonstruktionen, stabiliserade av rund-
stav. alla scarfer hängde i 90 grader mot varandra. Rutnätet av reglar 
gjorde att jag kunde skapa ”rum” av scarferna. detta gjorde att läsningen 
av dem stannade upp och betraktaren ”tvingades” gå i olika vinklar 
för att komma förbi verket. Jag tycker lösningen med att bilda rum av 
scarferna fungerade väl då jag inte ville låta betraktaren få en överblick 
av alla scarfer/mönster på en och samma gång. 

Eftersom min tilldelade plats i utställningen var i en korridor hade 
människor relativt hög hastighet jämfört med dem som gick runt i ett 
slutet rum. Min hängning av scarferna medförde att besökarna fick 
stanna upp, inte bara på grund av att det var ett arbete som visades, 
utan även på grund av den fysiska barriär som scarferna bildade. Jag 
lade märke till att vissa personer helt enkelt drog undan dem som 
man gör med ett draperi, för att komma förbi, medan vissa stannade 
upp och noga betraktade alla scarfer. Vissa tog i dem och kände på 
tyget, många fotade. ibland sa jag att det var mitt arbete och då var 
det många som ville veta mer. Men jag tycker det var mest intressant 
att låtsas vara en besökare och samtidigt lyssna på vad betraktarna 
sa. det var otroligt givande att höra många som först sa till sina 
vänner att de tyckte mönstren och bilderna var fina för att sedan se 
hur de läste in motiven och gav en djupare analys om vad de kunde 
betyda. att jag fick höra detta beror såklart på att projektet ställdes 
ut på Konstfack vilket automatiskt hjälper många att läsa in en 
betydelse och det vore därför intressant att se och höra reaktioner från 
betraktare som ser scarferna i exempelvis en butik.
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Bild på regelkonstruktion



hängning
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oPPonent Bella rune oM Projektet

Under samtal med Bella Rune, konstnär och textilprofessor på 
Konstfack berörde vi scarfens betydelse. Rune fokuserade inte 
så mycket på de berättande mönstren utan istället tog upp själva 
uppbyggandet av scarfen, vilka segment är återkommande i olika 
traditioner samt samspelet mellan scarfens ram och mönster. 
Beroende på hur olika scarfer och sjalar bärs runt om i världen blir 
formgivningen olika. då jag pratade med Martin Bergstöm, designer, 
tyckte han att när han formger sjalar att mitten på scarfen är helt 
obetydlig. Han trodde på att fokusera på varje hörn av scarfen istället, 
och låta dem vara olika varandra. Enligt Bella Rune som just nu 
gör ett projekt i Ryssland var mitten av scarfen i fokus. Mitten var 
utgångspunkten för hur scarfen skulle formges och mycket viktig. 
Samtalet med Bella Rune var otroligt givande för mig och jag upplever 
att jag kan fortsätta med mitt projekt och utveckla det som jag 
redan har samt att jag får stor lust att forska och ta reda på mer om 
traditioner och formgivning kring scarfen.
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