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Sammanfattning 

 
Under mina tre år på Konstfack har jag arbetat fram en värld av ickefigurativa 

mönster. I mitt examensarbete låter jag mönstren röra sig bortom skolans väggar och 

ut i det offentliga rummet. Genom att titta på hur reklamen idag tar plats i staden, på 

gator, väggar, tidningar och i kollektivtrafiken har jag hittat en för mig ny 

exponeringsyta.  

 

I min processbeskrivning utforskar jag ickefigurativa mönsterbilders värde och roll i 

både konstnärliga och vetenskapliga sammanhang. Jag har också studerat hur 

reklamen tar plats i vårt offentliga rum. I mitt praktiska konstnärliga arbete har jag 

använt dessa teoretiska kunskaper tillsammans med en grupp tillvägagångssätt som 

jag gett samlingsnamnet PATTERN ATTACK. 
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1.0 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 
Sommaren 2010 arbetade jag med kläder, identitet och alternativ konsumtion. Jag 

läste om subkulturer, konsumtion och alternativa livsstilar. Det blev tillslut så att jag 

studerade de tendenser i samhället som jag själv är med och skapar. Jag har tidigare 

läst utbildningar i ekologi och global solidaritet, rättvis handel, etisk och ekologisk 

design, arbetat som cirkelledare för nätverket Rena Kläder, bor i ett kollektivhus och 

har deltagit i arrangerandet av olika aktioner och evenemang som Rika för Reinfeldt, 

Medborgarbussen och Schysst jul. Jag och mina vänner försöker aktivt leva och skapa 

ett alternativ till den västerländska konsumtionslivsstil som finns idag. I de verk jag 

gjort under mina år på Konstfack har jag på olika sätt lyft rättvisefrågor som varit 

viktiga för mig; jag har balanserat mellan gestaltandet och illustrerandet och försökt 

hitta ett uttryckssätt som ska vara starkt utan att skriva betraktaren på näsan. Att 

inspirera till nya sätt att se världen tror jag kan fungera starkare och mer direkt än att 

bara berätta vad jag tycker är fel. 

 

Under mina tre år på Konstfack har jag arbetat fram en värld av ickefigurativa 

mönster. I mitt examensarbete låter jag mönstren röra sig bortom skolans väggar och 

ut i det offentliga rummet. Genom att titta på hur reklamen idag tar plats i staden, på 

gator, väggar, tidningar och i kollektivtrafiken har jag hittat en för mig ny 

exponeringsyta. Vad händer när ett utrymme som normalt sett är fylld med ett 

budskap som påkallar din uppmärksamhet istället är fylld med något tolkningsbart? 

När det varken är en text eller bild som betraktaren måste förhålla sig till utan ett 

geometriskt mönster.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Med utgångspunkt i min ickefigurativa mönstervärld och genom studier av reklamens 

ställning idag undersöker och problematiserar denna processbeskrivning vilka krafter 

som får utrymme i vårt offentliga rum. Som privatperson kommer jag söka egna och 

alternativa vägar att för att ta plats i staden. 
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Ett övergripande mål är att undersöka vilka legala vägar jag som privatperson kan 

använda för att sprida mina mönster i staden. 

 

1.3 Metod  

 
Jag kommer att arbeta fram mönster som jag sedan kommer att ta med ut i det 

offentliga rummet. Jag har arbetat fram en grupp tillvägagångssätt som jag gett 

samlingsnamnet PATTERN ATTACK. Ett av dessa är ett antal fotocollage där jag 

vill visa på möjligheten till förändring av de miljöer som idag används som 

reklamplatser. Ett annat är att genom skapandet av mänskliga skyltar sprida mina 

mönster i det offentliga rummet. Ett tredje är utdelandet av klistermärken med 

mönsterelement, för att ge mina mönster spridning dit jag inte når. Jag kommer 

konsekvent under mitt arbetes gång förhålla mig till och använda mig av reklamens 

uttrycksformer och olika displaysystem. 

 

Med PATTERN ATTACK som metod menar jag själva görandet, att föra mönstren ut 

i det offentliga rummet. Men att betraktaren ska känna sig attackerad är inte mitt mäl. 

 

1.4 Begreppsförklaring och avgränsningar 

 
Begreppsförklaring  

 

Mönster 
När jag skriver om mönster menar jag en bild som upprepas. Ordet mönster går att 

användas på många sätt. Det går att se ett mönster i hur folk väjer att måla sina hus 

eller i ränderna på en zebra. Men när jag skriver om mönster tänker jag på en av 

människan skapad bild som följer en viss rapport och som är gjord för att tekniskt 

kunna repeteras.   

 

Offentligt rum 

När jag använder begreppet offentligt rum menar jag de platser som alla har tillgång 

till. Med andra ord de gator, parker och torg i staden som allmänheten rör sig i.1  

 

Avgränsningar  
 

                                                
1 ”Offentligt rum”, Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/offentligt-rum>, 2012-04-18. 14.32. 
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Angående avsnittet om reklam 

Självklart går det att ta diskussionen om reklam åt många håll, dels till de miljö- och 

hållbarhetsfrågor som vandrar hand i hand med den konsumtionslivsstil som 

västvärlden har och fler eftersträvar. Men också frågor rörande vem som skulle 

finansiera exempelvis kollektivtrafiken om inte företagen gjorde det med sin reklam 

och att det inte finns någon som tvingar dig att läsa på skylten och köpa produkten. 

Jag kommer inte att diskutera dessa frågor i min text eller i mitt arbete, utan istället 

fokusera på ett undersökande – vad händer när de ytor som är vigda till reklam fylls 

med något annat? 

 

Angående de lagliga aspekterna 

I mitt examensarbete kommer jag att hålla mig inom lagens ramar. Om jag inte gjorde 

det ser jag en stor risk att diskussionen flyttas från att handla om alternativ till reklam 

och att istället handla om skadegörelse. Jag tycker att detta är en extremt viktig debatt 

men det är något som inte får plats i mitt arbete.  
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2.0 Research 

 
2.1 Vem får synas i det offentliga rummet? 

 

Det går att välja bort reklam i de flesta sammanhang. Du kan titta på reklamfri TV 

och lyssna på reklamfri radio, skriva ”ingen reklam tack” på dörren, ha ad-blockers på 

datorn och gå med i nix-registret för att slippa telefonförsäljare. Men så fort du rör dig 

i det offentliga rummet möts du av reklam. Det är inte bara i gallerian eller på 

shoppingatan som skyltfönster kallar på din uppmärksamhet. Längst med bilvägen vill 

reklamen få dig att svänga av, på himlen seglar luftballonger med lockande budskap 

om lottovinster och reklamen finns även på ställen där du har betalat för att vara. I 

tunnelbanan finns den i ett sådant överflöd att den täcker delar av fönstren, på bio 

måste du se den innan filmen börjar och på fotbollsmatchen finns den på spelarnas 

tröjor och längs med sargens kant.  

 

Det finns något som kallas för pseudooffentliga utrymmen och det är platser som 

verkar vara offentliga men är privatägda. Dessa utrymmen skapas när gallerior, 

butiker och temabutiker blir den nya sortens mötesplatser. I dessa utrymmen är det 

svårt, om inte omöjligt, att som privatperson anordna en demonstration, manifestation 

eller diskussion.2  

 

Att finna en plats för att kunna uttrycka sina åsikter som privatperson i västvärldens 

städer blir allt svårare och svårare. Samtidigt som reklamen sprider sig till fler ställen 

i det offentliga rummet så blir alltså utrymmena för meddelanden från föreningar, 

organisationer och privatpersoner allt färre. Det talas om en ”illegal” affischering, att 

de som står för den kan bli bötfällda och vissa föreningar har också fått hot om 

indraget kulturbidrag.3 För att få stopp på den ”illegala” affischeringen erbjuder 

Stockholms stad i samarbete med JC decaux något som kallas Affischplats 

Stockholm, en satsning där en sida av en reklampelare upplåts till fri affischering.4 

                                                
2 Köping, Ann-Sofie, Winroth, Karin, (2005) Reklam i det offentliga rummet – en fråga om demokrati? 

Kandidatuppsats Södertörns högskola, s. 15. 
3 ”Få lagliga affischytor på stan” <http://www.svd.se/kultur/fa-lagliga-affischytor-pa-
stan_787805.svd> 2012-04-05. 13.00. 
4 ”Stockholm skapar 100 nya affischeringsplatser” 
<http://madeleinesjostedt.wordpress.com/tag/affischplats-stockholm/> 2012-04-05. 12.45. 
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Men de nya platserna för fri affischering har inte mottagits med öppna armar av de 

tänkta användarna. I en artikel om affischeringen i tidningen Stockholms Fria 

intervjuas producenten Marek Rolenec på Teatertribunalen om Affischplats 

Stockholm. Marek säger att:  

 

– De här platserna de har gjort är helt värdelösa. De sitter på ställen där det inte ens går några 

människor så jag förstår inte vitsen med det. Det märks att det är gratis.5 

Grundproblematiken är att de lagliga reklamplatser som finns är mycket dyra. 

Tillexempel kostar 2260 stycken exemplar av de skyltar som sitter i tunnelbanans 

fönster 99 000 kronor för sju dagar. 6 

 

 I C-uppsatsen Reklam i det offentliga rummet – en fråga om demokrati? (2005) 

skriver författarna Ann-Sofie Köping och Karin Winroth om hur utomhusreklamen 

har blivit allt mer synlig i den offentliga miljön och hur den nu ”appliceras på allt från 

större ytor till minsta skrymsle”.7 De berättar om författaren och den globala 

rättvisedebattören Naomi Klein och hennes resonemang om ett tredimensionellt 

reklamövertagande. Enligt Klein är varje yta som går att köpa en vinst för företaget 

som utnyttjar det. Medborgarna i staden vänjer sig vid och accepterar de värderingar 

och den kultur som företaget har, de appliceras ju på samhället. När staden och vår 

kultur kommersialiseras förlorar vi medborgare ”platser där det icke företagsstyrda 

tänkandet kan växa.”  

Det största enskilda reklamföretaget i Sverige, Clear Channel, skriver på sin hemsida 

om reklamen i tunnelbanan att: 

”Det finns en kulturell kod i Sverige: man tittar inte varandra i ögonen när man åker kommunalt. Tur 

att det finns reklam att vila ögonen på.”8 

                                                
5 ”Fem år med affischeringsförbud” <http://www.stockholmsfria.nu/artikel/87343#ixzz1rBe58ZtN> 
2012-04-05. 13.52. 
6 ”Clear Chanel” <http://viewer.zmags.com/publication/2a1bc2ac#/2a1bc2ac/36> 2012-04-05. 13.57. 
7 Köping, Ann-Sofie, Winroth, Karin, (2005) Reklam i det offentliga rummet – en fråga om demokrati? 

Kandidatuppsats Södertörns högskola, s. 15. 
8"Produkter och priser” 
<http://www.clearchannel.se/templates/ProductCategoryLister.aspx?id=2159&epslanguage=SV> 
2012-04-09. 11.27. 
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När jag läser detta på Clear Channels hemsida får jag känslan av att min största 

mänskliga egenskap är den som konsument. Men jag häpnar också över hur Clear 

Channel som företag verkar tycka att de gör kollektivtrafikens resenärer en tjänst 

genom att erbjuda oss något att fästa ögonen på. För mig har de hittat ännu en yta där 

vi som människor ännu en gång påminns om vår roll som kunder.  

 

Jag har undersökt hur reklamen tar plats i Stockholm och det finns färre platser än 

tidigare för den som inte har ekonomiska medel att uttrycka sig eller sprida 

information. Dessutom blir det svårare att värja sig från reklamen när den tar större 

plats i det offentliga och pseudooffentliga rummet. Var finns platserna där vi som 

privatpersoner kan mötas, bortom kommersialismens budskap? 

 

2.2 Konstnärlig inspiration 

 

Bærtlings tankar om framtidens stad och den abstrakta bildens roll  

I Olle Bærtlings text Prolog ur ett manifest till öppen form (1981) beskriver han sin 

skapandeprocess och de upplevelser som han tänker sig att betraktaren ska känna 

framför hans målningar. Han talar om färgers möten, skulptur och formspråk. Något 

jag fastnade för i texten är hans tankar om framtidens städer som han tror kommer 

vara uppbyggda av nya former:  

 

”Mäktiga diagonala formationer kommer att skjuta upp i rymden, hissnande perspektiv kommer att 

öppna sig för människorna […] Gavlar, med spännande kompositioner i färg kommer att berika livet 

och låta människorna förnimma skönheten i en koncentrerad form […] Den öppna formens konst söker 

ej de dekorativa eller praktiska värdena.” 9 

 

Jag hittar många likheter i de tankar som Bærtling presenterar i sin text och de jag har 

antecknat tidigare. Bærtling arbetar visserligen inte med mönster, men hans bilder är 

fyllda av geometriska former och starka färger. Han ser hur bilder i stadsmiljön kan 

berika livet och att de inte behöver vara endast dekorativa, de har en mening i sig. Det 

finns utopiska förhoppningar för morgondagen i Bærtlings text, han vill på många sätt 

forma en ny verklighet och skriver om en ”framtidens kultur”10 Jag tilltalas av 

                                                
9 Baertling, Olle, (1981), Den öppna formens skapare sid 40 och 41. 
10 ibid.: sid 41. 
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Bærtlings uppmanande optimism. Han sätter en stor tilltro till betraktaren av hans 

verk. Texten är både inbjudande, avancerad och tänkvärd den påminner faktiskt om 

Bærtlings konstnärliga verk. 

 

Bilden är borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl. Besök gärna webbadressen  som står i noterna för att se bilden. i 

 

Tre nutida konstnärer som arbetar med abstrakta bilder och kommunikation 

Det finns andra konstnärer som arbetar med politik, abstrakta bilder och geometriska 

mönster samtidigt som de använder sig av traditionella budskapsbärande ytor. Det 

Jacob Dahlgren har under de senaste åren flera gånger arrangerat något han kallar ”art 

march”. Det kan liknas vid demonstrationer där deltagare har gått med plakat, men 

istället för slagord har det varit kopior av Konstnären Olle Bærtlings bilder. Bærtling 

gjorde själv en liknande aktion då han 1959 deltog i en demonstration där han i sin tur 

bar ett plakat med Guernica, Pablo Picassos kända krigsmålning.11 Dahlgrens första 

marsch avgick från moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm, tåget gick under 

tystnad och enligt moderna museet var den opolitisk och en hyllning till Bærtling.12 

 

Bilden är borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl. Besök gärna webbadressen  som står i noterna för att se bilden. ii 

 

Den franska konstnären Marine Hugonnier har gjort en serie bilder i collageteknik där 

hon använder förstasidor från olika stora dagstidningar. Hon kallar denna serie Art for 

Modern Architecture. Genom att täcka för bilderna på förstasidorna med bilder ur 

Ellsworth Kellys bok Line Form Color undersöker Hugonnier bildens roll och vad 

den representerar. Hugonnier arbetar med både film, fotografi, böcker, performance 

och bildkonst där hon undersöker förhållandet mellan text och bild. Det som 

intresserar henne är bildens beskrivande och samtidigt vilseledande kvalitéer. För 

Hugonnier bär bilder i sig själv ett motstånd till det sammanhang där de används, 

både inom propaganda, kommers och ideologi. Det finns alltid ett överskott av 

meningar och betydelser i en bild. När hon använder sig av Ellsworth Kellys bilder 

tillförs ännu ett lager för tolkning. Ellsworth ville att konst skulle göras för offentliga 

                                                
 
12”Zon moderna” <http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Skola/ZonModerna/Zon-Moderna-
2007/Olle-Baertling/> 2012-03-21. 09.15. 
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platser och byggnader, men Hugonnier för hans bilder in i ett nytt medium, 

dagstidningen.13 

 

Bilden är borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl. Besök gärna webbadressen  som står i noterna för att se bilden. iii 

 

Gatukonstnären Banksy arbetar med en blandning av graffiti och stencilteknik i sina 

verk som finns i London men också på muren mellan Israel och Palestina och i andra 

delar av världen. Hans arbeten är fyllda av satir och lyfter frågor rörande politik, 

rättvisa och etik.14 Vem som egentligen är Banksy är okänt, men självklart finns det 

många spekulationer.  Många av Banksys uttalanden har blivit väldigt kända och det 

finns ett angående reklam som jag tagit till mitt hjärta i och med mitt examensprojekt. 

Banksy skriver om reklamen i samhället och säger att reklammakarna har tillgång till 

den mest sofistikerade tekniken och använder den för att mobba betraktaren. Han 

fortsätter texten med att deklarera att medborgarna inte är skyldiga företagen något, 

snare är det tvärtom. Ett utdrag låter såhär: 

 

“They leer at you from tall buildings and make you feel small. They make flippant comments from 

buses that imply you’re not sexy enough and that all the fun is happening somewhere else. They are on 

TV making your girlfriend feel inadequate. Any advert in a public space that gives you no choice 

whether you see it or not is yours. It’s yours to take, re-arrange and re-use. You can do whatever you 

like with it. Asking for permission is like asking to keep a rock someone just threw at your head.”15 

 

Bilden är borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl. Besök gärna webbadressen  som står i noterna för att se bilden. iv 

 

Jag tycker att det händer något väldigt intressant när en budskapsbärande yta blir täckt 

eller ersatt av något annat. Dahlgren och Hugonnier arbetar med abstrakta bilder, 

deras kritik och diskussion ligger på ett annat plan än Banksys. I mitt examensarbete 

kan jag se att jag kommer hamna någonstans mitt emellan och kan därför plocka 

inspiration från båda hållen. Jag tycker att kritiken mot reklam är viktig men jag vill 

passa mig för att hamna i ett slagordsläge. Istället vill jag försöka hitta andra vägar 

och lämna dörrarna öppna för kommentarer och diskussion.  

                                                
13”Marine Hugonnier” <http://www.we-find-wildness.com/2012/01/marine-hugonnier/> 2012-03-07. 
10.00. 
14”Banksy” <http://sv.wikipedia.org/wiki/Banksy> 2012-04-12 19.42. 
15”Banksy on advertising” <http://www.thefoxisblack.com/2012/02/29/banksy-on-advertising/> 2012-
04-05. 15.12. 
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2.3 Mina tidigare arbeten  

Inspiration från tidigare arbeten som jag tar med mig in i examensprojektet  

 

Kivivi 

I februari 2012 visade jag det kalejdoskopliknande mönstret Kivivi på en utställning 

som hette Please Repeat. Uppbyggt av en liksidig triangel med ett mönster i, som 

sedan spegelvänts och satts ihop så det bildar en romb, där spegelvändningen sker i 

mitten. Efter det har jag kopierat romben två gånger, vridit delarna och sedan satt ihop 

dem så att de formar en hexagon. Därefter har jag repeterat hexagonen kant i kant och 

fyllt ytan. På utställningen visade jag en rörlig variant i en projektion där mönstret 

bytte färgkombinationer. Jag var ute efter den känslan som finns när en tittar i ett 

”äkta” kalejdoskop. I samband med utställningen delade jag ut klistermärken vars 

motiv bestod av en hel hexagon av mönstret. Jag ville att mönstret skulle få leva sitt 

eget liv och vandra vidare med besökarna. Det gick över förväntan, en majoritet av de 

som kom fäste ett klistermärke någonstans, på en bok, på sin tröja eller liknande. Jag 

vet att detta både det rörliga i bilden och det rörliga i rummet är något som jag vill ta 

med in i mitt examensarbete. 

 

Mönstret Kivivi 
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We like it wild 

Under senhösten 2010 läste jag modernisternas och andra politiska manifest. Jag var 

fortfarande intresserad av livsstil som begrepp. Hur långt kan en grupp ta en 

uttrycksform och värderingar? och hur skulle det se ut om jag skapade en egen 

subkultur till mig och mina vänner? var frågor jag ställde mig. Samtidigt fastnade jag 

för det starka formspråk som finns i många –ismer från 1900talets början, som 

Futurismens fångande av en maskinell rörelse eller Dadaismens oförståeliga 

tidningscollage. Jag ville skapa ett visuellt uttryck där geometriska mönster och bilder 

stod för informationen. Jag ville att det skulle det synas i det grafiska uttrycket att 

”min” subkultur var politisk och jag kallade projektet We Like It Wild.  

 

Bild från We like it wild, ”min” subkultur. 
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Ett sätt för privatpersoner att få plats i staden är att demonstrera eller anordna 

manifestationer. I mitt arbete med We Like It Wild använde jag mig av 

demonstrationens estetik men jag tänkte också på karnevalen och hur den användes 

redan under medeltiden som ett sätt att kritisera de som sitter vid makten.16 För några 

dagar var rollerna ombytta och kritiken var fylld av satir och humor. Dans, färg och 

rytmer fyllde gatorna i staden och jag vill att de mönster jag gör och sprider i det 

offentliga rummet ska bära med sig den känslan. 

 

2. 4 Icke figurativa mönster, dess mening och hur de påverkar betraktaren 

 

Mina mönster 

Jag tänker på de mönster jag gör. Ofta arbetar jag i datorn, har en idé om en 

uppbyggnad, växande, randigt, exploderande … etc. jag utgår från formerna fyrkant, 

cirkel och triangel. Det är datorn som ger vissa förutsättningar. Även om jag vill 

bygga upp en mer organisk form skulle jag behöva finna de geometriska 

grundformerna i den uppbyggnaden. Nuförtiden gör jag nästan aldrig organiska 

former eller avbildande mönster, de är bara geometriska. 

  

Jag läser boken Fyrkant, cirkel och triangel (2011) av sociologen Gert Nilsson. Den 

berättar om hur människan i vår evolutions gryning började forma sin omvärld med 

inspiration från naturen, växterna och djuren, de organiska formerna. Långt senare när 

människan var bofast och hade verktyg var det nya former som upptäcktes, han 

skriver: 

 

”Sakta men säkert tog människans egna former form. Räta linjer, räta vinklar, kvadrater, kuber. 

Rundade former, cirklar, ovaler, cylindrar. Trehörningar, trianglar, tetraeder, pyramider. […] och de 

skilde sig alltid från naturens egna former, de organiska, vars antal tycktes nästan gränslöst. Med hjälp 

av tre olika grundfigurer kunde människan skapa ett stort antal former genom att kombinera dem på 

olika sätt och även förändra deras relativa storlek.” 17 

 

Jag undrar om det är datorn som gett mig förutsättningarna? Skulle jag ha arbetat 

annorlunda om jag inte behövde använda dessa grundformer till att bygga alla andra 

                                                
16 ”Karneval” Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/lang/karneval> 2012-04-20. 15.21. 
17 Gert Nilsson (2011), Fyrkant, cirkel och triangel, s 9. 
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former? När jag började arbeta med mönster ritade jag bara på papper, det var 

blomrankor, frukter, katter och hus. Men som jag minns det började jag rita trianglar, 

prickar och streck. Det fanns något utmanande i att arbeta med det ickefigurativa. I 

efterhand tänker jag att i något avbildande så blir själva bilden det viktiga och 

rapporten, vart mönstret upprepas, rytmen och mönstrets inneboende melodi blir 

sekundärt. För mig blev det geometriska språket en utmaning, kompositionen, 

rörelsen och rapporten blir där så mycket synligare, inga fjärilar eller tulpaner som 

fungerar som camouflerar. 

 

Mönsterintryck 

Något som är fascinerande med mönster är just att de upprepar sig. Även om du bara 

ser en utklippt bit så vet ögat att mönstret lika gärna skulle kunna fortsätta oändligt 

länge då det är en byggsten som repeteras. Att titta på ett geometriskt mönster, låta 

ögat söka upprepningar, kontraster och former, är som motion eller meditation för 

ögat. Det finns inga givna bilder eller berättelser i ett geometriskt mönster och om 

betraktaren ändå ser avbildningar, (en liksidig grön triangel kanske påminner om en 

gran) så kan den associationen lika snart vandra vidare och bli något annat.  

 

Mönster som dekoration 

Jag är trött på att mönster ofta fungerar som ren utsmyckning. För mig är mönstret 

något i sig självt, det fyller inte bara sin funktion som ett ornament. För mig bär ett 

mönster lika stort värde som en tavla, en dikt eller ett musikstycke. I texten Att Pryda 

En Plats (2011) diskuterar Nicolas Hansson, konstchef i Växjö kommun, och Johanna 

Rosenquist, lektor och forskare i konstvetenskap, begrepp som dekoration och 

ornament. Texten är en del av Fiber Art Swedens utställning Decoration Matters- Att 

pryda en plats. De berättar om modernismen och hur den ville radera all dekoration 

och istället använda sig av funktionell geometri. Modernisterna tänkte i stil med 

talesättet ”ut med det gamla och in med det nya”. Arkitekten Adolf Loos skrev 

Ornament och brott (1908).  I sin text ställde han ord som av funktion och djup i 

motsats till ord som ornament och yta.  Modernismens tankar gjorde inte bara att 

formgivningens estetik förändrades, de gjorde också att manlig och kvinnlig konst 

sorterades in i system som, bakåtsträvande, dekorativ och kvinnlig och nyskapande, 

fri och manlig.  Enligt Loos var det ”bara lägra stående kulturer som kunde tillåtas 

ägna sig åt dekorationer”. Än i dag anses det som fult och ytligt att ägna sig åt 
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dekoration eller pyntande. Detta och just betydelsen av dekoration är något som Fiber 

Art Sweden vill problematisera i sin utställning. Lite senare i texten skriver de om att 

ornamentik kan vara ett sätt att hjälpa en människa att orientera sig på en plats och 

fortsätter: 

 

”Många miljöer är i dag påtagligt avskalade, och hur många gånger har man hört sägas att människan 

blir så tydlig mot en helt tom bakgrund. Är det inte tvärtom så att hon framstår som övergiven om det 

inte finns något omkring henne att relatera till? Det behövs referenser i rummet att relatera till. Känslan 

av ett ”jag” uppstår genom relationer.” 

 

Geometriska former, Modernism och Mondrian 

I artikeln Drömmen om det estetiska skriver Lars O Ericsson om en utställning på 

Centre Pompidou i Paris vars tema var den abstrakta konstnären Piet Mondrian och 

gruppen De Stijl.18
 Mondrian började som klassisk landskapsmålare, men blev senare 

intresserad av expressionismen och geometrin- något som han tyckte sig finna i den 

natur han avbildade. Sedan började han brottas med färger för att under 

förstavärldskriget helt överge det avbildande och arbeta med endast horisontella och 

vertikala linjer, på det sättet delade han in duken i ett rutnät.19 Ericsson kallar 

Mondrian för rutornas mästare och berättar att målningarna verkar oändliga, att 

rutmönstret sträcker sig bortom dukens avgränsade yta. Ericsson ser spänningar i 

Mondrians verk, han berättar om rytm kontra ordning och en balans mellan 

intellektuell reflektion och konstnärlig intuition.20 Men han text är inte bara positiv. 

Ericsson tar upp kritiken mot synen på geometrin som kommit under årens lopp. Han 

tar avstamp i det tänkande som fanns i början av sekelskiftet 1900 och som Mondrian 

var en del av, där geometriska former sågs som eviga, absoluta och gudomliga. Från 

detta går det att se hur geometrin på 1960 talet blev en del av framförallt 

minimalismen och ”ett uttryck för industrialismens rationella ekonomi” samtidigt som 

den var helt andefattig och materialfokuserad.21 På 1970 talet växte det fram en 

radikal kritik, som tyckte att den geometri som fanns i designen, konsten och i 

                                                
18 ”Drömmen om det estetiska” <http://www.svd.se/kultur/konst/drommen-om-det-
estetiska_5863369.svd > 2012-04-18. 11.11. 
19 ”Mondrian/DeStijl” <http://tidningenkulturen.se/artiklar/nyheter-mainmenu-53/utrikes-mainmenu-
48/8098-mondriande-stijl-pa-centre-pompidou> 2012-04-18. 11.10. 
20 ”Drömmen om det estetiska” <http://www.svd.se/kultur/konst/drommen-om-det-
estetiska_5863369.svd > 2012-04-18. 11.11. 
21 ibid. 



 17 

samhället i stort blev en representant och stöttepelare för makten och kapitalets 

ideologier. Den geometriska abstraktionen såg som hotfull och förtryckande.22 

 

Mandalan och meditation 

Inom både hinduismen och buddismen används mandalas, en sorts mönsterbilder 

uppbyggda just av geometriska former. De hjälper till vid meditation och ska fokusera 

tanken.23 Idag är målandet av mandalas en populär sysselsättning hos barn och vuxna 

även i väst.  

Bilden är borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl. Besök gärna webbadressen  som står i noterna för att se bilden. v 

 

Psykoanalytikern Carl Jung burkade själv teckna mandalas och han sade 1927:  

“In the products of the unconscious we discover mandala symbols, that is, circular and quaternity 

figures which express wholeness, and whenever we wish to express wholeness, we employ just such 

figures. ”24 

 

Jag hade själv aldrig målat mandalas, men ville prova en version av det och hittade ett 

program som jag kunde använda på en läsplatta. Inom loppet av en minut var jag fast. 

Färger, former och cirkeluppbyggnader växte fram på skärmen. Efter ett tag märkte 

jag att saker hade hänt i rummet där jag satt, samtalet var inne på ett helt nytt spår och 

jag minns bara svagt att jag sagt god natt till min systerson, när jag gjorde det var det 

utan att släppa taget om läsplattan. 

                    

Två mandalas som jag gjorde på läsplattan. 

                                                
22 ”Drömmen om det estetiska” <http://www.svd.se/kultur/konst/drommen-om-det-
estetiska_5863369.svd> 2012-04-18. 11.11. 
23 ”Mandala” Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/lang/mandala> 2012-04-20. 15.22. 
24 ”Jung and mandalas” <http://jungcurrents.com/carl-jung-ten-quotations-about-mandalas/> 2012-03-
12. 09.26. 
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Rogivande mönsterskapande 

Efter att jag visade mönstret Kivivi på utställningen kom jag i kontakt med Barbara 

Berther, en textilkonstnär som också i många år arbetat som lektor på Konstfack. 

Barbara konstruerade ett program i början av 2000-talet där användaren går igenom 6 

enkla steg och skapar ett slumpmässig kalejdoskopliknande mönster. Programmet 

heter Glass och det är riktigt kul att arbeta med. Flera studenter på skolan hade också 

provat det och inget mönster blir det andra likt. Barbara säger: 

 

- Det är perfekt, du vet inte resultatet och känner du dig kreativt hämmad spelar ingen roll, eftersom det 

inte ens går att välja färgkombination själv läggs en stor del av planeringen åt slumpen. Som användare 

blir du fri att arbeta intuitivt, Avslutar hon.  

 

I sista steget så snurrar mönstret sakta samtidigt som det ändrar färg och storlek. När 

som helst kan du stanna förloppet och ta en bild. Tanken med programmet är också att 

det skulle fungera bra för personer med depression och nedstämdhet samt för 

användare med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som aspergers 

syndrom eller autism. Programmet är lättmanövrerat och som användare upplever jag 

flera saker, jag fastnar i Glass, jag vill göra fler mönster, prova kombinationer och 

färger, mönstren som växer fram är förtrollande, vackra, enkla och komplexa på 

samma gång. Kanske fungerar de lite på samma sätt som mandala skapandet? 

 

Mönster och matematik 

En fraktal består av geometriska former som är uppbyggda av mindre likadana 

beståndsdelar. Det går att finna naturliga fraktaler runt omkring oss, ett träd, ett 

ormbunksblad eller en broccoli är alla uppbyggda av delar som i sin tur innehåller 

likadana fast mindre delar.25 Ofta används ordet fraktal dock inom matematiken där 

det går att bygga fraktalmönster i både 3d och 2d strukturer. De skapas då av 

matematiska transformationer som upprepas flera gånger. Vad en fraktal är går också 

att formulera såhär: "ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor".26 

 

                                                
25 ”Fraktaler” <http://merteknik.se/fraktaler/> 2012-04-11. 14.58. 

 
26 ”Fraktal” <http://www.centralaalvstaden.nu/ideladan/alla-inkomna/ovrigt/verktyg>  2012-04-21. 
15.01. 
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Jag har läst en del och tittat desto mer på olika fraktaler och deras expansion. Det 

finns något poetiskt och nästan hypnotiskt i deras uppbyggnad och många gånger har 

jag själv vid matbordet pillat sönder en broccolibukett och sett hur allt ser likadant ut 

fast bara förminskat. En fraktal som har en mönsterlik uppbyggnad är Sierpinski 

triangeln den ser ut såhär: 

 

Bilden är borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl. Besök gärna webbadressen som står i noterna för att se bilden
 vi 

 

När jag gör mina geometriska mönster i datorn arbetar jag omedvetet på ett liknande 

sätt, jag gör en form som jag sedan bygger på, förminskar och upprepar.  

 

Ickefigurativa mönster, Meditativa? Motiverande? Magiska? 

Jag har undersökt och samlat olika exempel där ickefigurativa mönster har ett oväntat 

innehåll och i vissa fall påverkar betraktaren. För mig bär dessa mönster på många 

egenskaper och jag är nu ännu starkare i min övertygelse att de också kan ha verkan 

på den som ser mönsterbilden. Ögat kan finna likheter med något som liknar ett ting, 

men sedan vandra vidare, följa färger och linjer. Precis som fraktalen är mönstret det 

stora i det lilla, byggstenar som upprepas, kanske oändliga gånger.  

 

2.5 Reflektion – mönster och betraktaren 

Jag har tittat på olika teorier och tankegångar där mönster och geometriska former 

finns representerade. Jag har valt att förhålla mig fritt till vilka källor jag hämtar 

influenser, allt från matematik, mandalas och modernism har rymts i denna del. För 

mig var det viktigt att lära mig mer om den kontext jag verkar i, speciellt eftersom 

själva formerna är begränsade, cirkel, fyrkant och triangel. De kan vara utdragna åt 

ena hållet och då bli romber, ovaler eller rektanglar, men de tillhör fortfarande samma 

grundformer.   

Mönstrets värde och roll är något jag undersökt, det har varit intressant att se hur 

mönster och dekoration har hamnat i en kategori av kreativt skapande och tillexempel 

Mondrians målningar hamnar i en annan. De ord som Lars O Ericsson använder för 

att beskriva bilderna som rytm, balans och hur målningen verkar fortsätta utanför 

ramen, är alla applicerbara även i mönstersammanhang. Efter att ha har tagit del av 

diskussionen om kvinnlig dekoration kontra manlig konst tycker jag att det är ännu 

viktigare att ta mönster på allvar och se dem som en konstform i sig.   
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2.6 Process 

 

Den estetiska inspirationen till PATTERN ATTACK 

Bilderna är borttagena på grund av upphovsrättsliga skäl. Besök gärna webbadressen som står i noterna för att se bilderna. 
 

Jag hittar min inspiration och influenser på många olika ställen. Några har jag nämnt 

redan tidigare i min text, men min största källa är Internet. Varje dag läser jag i snitt 

ett 40-tal bloggar som handlar om allt från mönster till mode, konst och politik. Det är 

som en skattjakt att hitta intressanta texter och bilder från hela världen, men samtidigt 

blir det svårare att definiera vart mina intryck kommer ifrån. Den senaste tiden har jag 

tittat på en bloggares fantastiska nagellacksmålningarvii, Auguste Herbins abstrakta 

tavlorviii, Memphis gruppens möblerix och danska design duon Hvass och Hannibals 

grafiska bilderx. (Presenteras i bilden från vänster uppifrån.) Det blir samtidiga 

influenser från olika epoker och stilar, något jag uppskattar.  

Herbin var modernist och en abstrakt målare som var verksam under första halvan av 

1900 talet.27 De produkter som Memphisgruppen tillverkade stod för en tanke om 

anti-design och en frigörelse från både funktionalism och modernism.28 På bilden är 

det Hyllan ”Carlton” som Ettore Sottsass skapade 1981.29 Tids och tankemässigt står 

dessa två inspirationskällor långt ifrån varandra, men i dess rent estetiska utformning 

ser jag många likheter. Jag tycker att de båda har en intressant rytm och 

färgblandning. 

 

2.7 Mönsterskapandet till PATTERN ATTACK 

 

Process 

När jag började ta fram de mönster som jag ville använda i PATTERN ATTACK var 

det några speciella saker jag tänkte på. För mig var det viktigt att ha med många 

färger och då valde jag att trycka alla mönstren digitalt så att jag inte behövde oroa 

mig för att själva tryckprocessen skulle bli för svår. Hade jag haft såhär många färger 

och skulle ha tryckt bilderna för hand hade jag behövt över 10 ramar för varje enskilt 

                                                
27 ”Herbin” <http://www.auguste-herbin.com/> 2012-04-19. 10.02. 
28 ”Memphis”. <http://www.ne.se/lang/memphis/254349> 2012-04-20.15.18. 
29 ”Memphisgruppen” <http://letaretro.se/2009/10/19/memphisgruppen/> 2012-04-19. 10.08. 
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mönster.  Jag ville använda många färger för att få mönstren att verka levande och 

nästan rörliga.  

 

Först gjorde jag flera mönster utan svart och vitt i, men de kändes liksom platta och 

blyga. När jag lade dit mer mörker och ljus tycker jag att det gav dem en rörlighet och 

ett djup. Det var också något som hände med rytmen i bilden, jag tycker att den blev 

tydligare och mer markant  

 

Jag har fått höra att mönstren påminner om en testbild. Detta tillför fler nivåer till 

mina mönster, men var inte något som jag tänkte på när jag började arbeta. Eftersom 

mönstren ska fylla platser där det har funnits information tidigare, så blir 

testbildsliknelsen intressant. Mönstren representerar då verkligen en paus i det vanliga 

flödet.  

 

Bilden är borttagen på grund av upphovsrättsliga skäl. Besök gärna webbadressen som står i noterna för att se bilden
 xi 

 

Eftersom mönstren kommer förhålla sig reklamens exponeringsytor, kommer de vara 

inramade eller avskurna. Först försökte jag göra placerade tryck där även bakgrunden 

fick synas ganska mycket. Jag tänkte att det skulle ge en känsla av växande, men när 

jag provade att applicera det på riktiga ytor då såg det liksom försiktigt och lite 

trevande ut. Se den tredje bilden från vänster, där jag lagt in mönstret på den delen av 

det svarta huset vid Konstfack där jag ska ha en tryckt vepa under utställningen. När 

de var placerade blev de också dekorativa och att de ska upplevas som endast 

förskönande utsmyckning är något jag inte vill. Som jag skrivit tidigare så tycker jag 

att mönster har ett lika stort eget uttryck som en tavla eller en dikt och därför räcker 

de i sig själva. 

 

Eftersom jag arbetar med en PATTERN ATTACK vill jag att mina mönsterbilder ska 

kännas modiga och trygga med att ta plats. 
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Mönstrets utveckling i tre steg.  

 

Resultat 

Nu har jag kommit fram till mönster som flödar, de växer åt alla håll och även om de 

är beskurna finns känslan kvar av att de fortsätter sin spridning utanför ramen. Jag har 

velat göra mönster som inte är för lika, men som ändå funkar tillsammans, eller 

snarare var det viktigt för mig att det syntes att de tillhörde samma familj, att de växte 

fram ur samma tanke. I alla mönster har jag arbetat med hexagonen som byggsten, 

ibland har jag låtit dem ligga kant i kant och ibland sitter de glesare ihop. Då har jag 

lagt in andra mönsterbilder i mellanrummen.  

 

Mönstret längst ner till höger är en vidareutveckling av mönstret Kivivi, jag har 

ändrat färgskala och storleken på hexagonerna, sedan har jag också lagt dit en annan 

typ av mitt-prick. Jag valde att återanvända det, då det på ett bra sätt fyller alla mina 

kriterier inför detta arbete.  
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2.8 Vilka ytor ska jag använda och hur? 

 

I början av projektet tänkte jag höra av mig till olika företag som har reklamplatser i 

Stockholm till exempel Metro, Clear Channel eller JC Decaux. Jag ville be dem om 

hjälp med gratis exponeringsytor. Men när jag skulle formulera mina förslag kändes 

allt väldigt luddigt. Jag hade då inte börjat skriva min processbeskrivning, men visste 

att jag var väldigt kritisk till reklamen i det offentliga rummet. Därför blev jag låst i 

mina formuleringar. Det var som att jag skulle vara tvungen att förhålla mig till 

företagens profil och anpassa mitt innehåll i texten och i de andra delarna av mitt 

arbete. Jag hamnade i en konstig situation där jag helt plötsligt stod ansvarig för att 

själv vara en del av ”reklamen”, den reklam som jag kritiserade. Samtidigt blev jag 

triggad av idén att nå ut i staden med de medel som alla privatpersoner har. Att inte ta 

några genvägar, utan att ta emot denna form av begränsning som en utmaning i mitt 

arbete. Idag känner jag mig nöjd med detta val.  

 

Tidigare i texten har jag skrivit om mönster som tycks fortsätta utanför ramen. Detta 

växande eller spridande är något som jag vill använda som inspiration till min övriga 

gestaltning.  

 

Idén om spridning fungerar med de tre typerna av kommunikationsmedel inspirerade 

av reklam som jag kommer använda: 

 

Klistermärkena, det finns klistermärken som består av enskilda mönsterelement. Jag 

vill ge besökarna på vårutställningen chansen att själva sprida mina mönster vidare, 

på det sättet kan de delta i PATTERN ATTACKEN. 

 
De mänskliga skyltarna, personer iklädda kartonger med mönstertryck som fritt kan 

röra sig i stadens rum. Liknande de som idag gör reklam för butiker på Drottninggatan 

i Stockholm.  

 

Jag kommer också göra fotocollage där ersätter reklamskyltar och meddelanden med 

mina mönster, just för att visa vad som faktiskt kan hända när reklamen försvinner 

från det offentliga rummet och något annat tillkommer.  
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Mina mönster lånar reklamens ytor och sprider sig i det offentliga rummet. 

 

Först hade jag tänkt visa mina fotocollage med en före och en efter bild. Men jag har 

bestämt mig för att bara visa det färdiga resultatet. Fotocollagen talar för sig själva 

och den där förvandlingskänslan som kommer med den andra tekniken känns lite 

”veckomagasin”–aktig och har redan använts mycket. Jag vill visa på ett alternativ till 

den stadsbild som finns idag och bilderna fungerar på två sätt. Dels tar mönstren 

verkligen plats i rummet och dels så täcker jag alla reklamytor med mönster i bilderna 

och detta synliggör hur mycket reklam som faktiskt finns i det offentliga rummet.  

 

 

 

jag har precis börjat skapa fotocollage.  
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2.9 Utställningen 

 

På vårutställningen ska jag visa mitt arbete i två delar. Utanför kommer jag ha en 

vepa med ett mönster i fullskala, 2,5 x 5 meter. Bredvid kommer det stå en 

”gatupratare” i plywood med namnet på projektet samt lite kort information vart det 

går att se mer av det. Inne på skolan ska jag ha en vägg inspirerad av den idag fria 

affischeringen som finns i staden, den kommer vara fylld av olika skisser, mönster 

och foton. På väggen kommer det också finnas en skärm där dokumentation av redan 

genomförda PATTERN ATTACKS visas. 

 

Jag kommer använda materialet plywood både till väggen och till ”gatupratarna”, det 

är ett material som en ofta hittar i det offentliga rummet.  Bilderna kommer jag klistra 

upp med en blandning av tapetklister och trälim, detta för att ytterligare öka intrycket 

av fri affischering. Om jag skulle visat bilderna inramade och på en vit vägg hade 

uttrycket blivit tamt och tillrättalagt. Eftersom PATTERN ATTACK inte är det ville 

jag istället visa en föränderlig och pågående process.  

 

Mitt examensarbete och processbeskrivning är ett pågående undersökande, jag har 

hittat många intressanta trådar och känner att PATTERN ATTACK som metod är 

något jag vill fortsätta arbeta med. Efter mycket eftertanke har jag valt att fokusera på 

och presentera ett mönster på vårutställningen. Ett enda mönster blir tydligare och 

igenkänningsfaktorn ökar. Då jag kommer visa delar av mitt projekt på två olika 

ställen under vårutställningen blir det ännu viktigare att jag presenterar ett 

sammanhållet uttryck.  Jag har valt Kivivi, det bearbetade mönstret som jag skrivit om 

tidigare. Just eftersom jag arbetat med det under en lång period har det blivit som jag 

känner det extra bra.  

 

Under vårutställningen kommer jag dela ut klistermärken med mönsterdelar till 

besökarna. Då kan de själva delta i PATTERN ATTACKEN och sprida mönstren 

vidare. Det ska bli spännande att släppa kontrollen över klistermärkena, jag kommer 

inte kunna styra vad besökarna gör med dem.  Klistermärkena kommer fungera som 

en typ av visitkort. På baksidan står det patternattack.tumblr.com det är en blogg där 

jag lagt upp information om mitt examensarbete och texter från denna 
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processbeskrivning. Det känns bra att ha en sida på Internet där folk kan läsa mer om 

projektet och framförallt ville jag att det skulle finnas en avsändare, så att mina 

PATTERN ATTACKS blir något mer än ett företags reklamjippo i betraktarens ögon.   

 

Klistermärkena kommer också delas ut av de mänskliga skyltarna. De ska göra 

PATTERN ATTACK i olika delar av Stockholm. Som det ser ut nu har jag tänkt att 

det ska ske på Medborgarplatsen och Plattan. Detta ska jag dokumentera med video 

och visa på utställningen. Förhoppningsvis kommer jag också kunna live sända en av 

dessa PATTERN ATTACKS.  

 

skiss inför vårutställningen 
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3.0 Slutdiskussion 

 

Att skriva en slutdiskussion om PATTERN ATTACK som metod blir svårt eftersom 

det är något som jag kommer fortsätta arbeta med. Däremot ska jag försöka avsluta 

mitt examensprojekt och sammanfatta de tankar som dykt upp efter vårutställningens 

öppnande. Först vill jag visa bilder som dokumenterar min del av utställningen.  
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Bilden längst upp till vänster visar det färdiga ”planket” som fanns inne på Konstfack. 

Där visade jag en blandning av videodokumentation, foton och delade ut 

klistermärken från en plastficka. Under vårutställningen delade jag ut över 1500 

klistermärken. Innan utställningen började hade jag skrivit ut och klippt till flera 

hundra klistermärken, men de räckte bara under vernissagedagen. De resterande 

dagarna tills vårutställningen stängde arbetade jag mycket med att klippa nya 

klistermärken. Det var ett väldigt bra och tacksamt sätt att nå ut på. Besökare kom 

fram och frågade: - är det här en får klistermärken? och snabbt kunde jag se hur de 

spreds i närmiljön, ett klistermärke på en lyktstolpe, ett på en dörrpost osv. från början 

hade jag tänkt sitta på en stol och arbeta med klippandet under utställningen, men när 

jag gjorde det vågade folk inte stanna och så fort jag gick undan började besökarna stå 

kvar, diskutera och betrakta.  

 

Så här i efterhand har jag funderat över vilken funktion som vepan (det är den högra 

bilden högst upp) fyllde. För mig känns det som den hamnade avsides, även fast det 

bredvid den stod en skylt som berättade att den var en del av mitt projekt och vart det 

fanns mer information om det. Men å andra sidan var vepan en realisation av 

fotocollagen. Medan de två andra PATTERN ATTACKERNA, klistermärkena och de 

mänskliga skyltarna har utförts på ”riktigt” är fotocollagen ett drömscenario där vepan 

representerar hur det skulle se u tom de stora reklamytor jag täckt med mönster skulle 

finnas i stadens rum. Det är också med vepans hjälp som det går att uppleva mönstret 

meditativa egenskaper. På väggen inne på utställningen gav mönstret ett näst intill 

hetsigt, hypnotiskt och myllrande intryck. När jag ser tillbaka på det var det som att 

vepan gav meditationen för ögat medan utställningsväggen stod för motionen.  

 

Som jag nämnde tidigare ser jag många fortsatta vägar för PATTERN ATTACK. Att 

hitta olika sätt att sprida mönster är något jag vill fortstätta arbeta med. Däremot 

kommer det arbetet antagligen ske inom andra ramar, för mig är det inte ett måste att 

anpassa mig till just reklamens ytor, men det fungerade som en bra avgränsning i mitt 

exjobb. Parallellt med arbetet med min processbeskrivning har jag också arbetat 

kreativt, denna växelverkan mellan teori och praktik har på många sätt varit givande. 

Jag har kunnat tänka och reflektera över ämnen och tillvägagångssätt under projektets 

gång och där ser jag att skrivandet och läsandet tillsammans med skapandet har fyllt 

en viktig funktion.  
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