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S a m m a n d r a g

Temat för avhandlingen är mönstrade byxor för män 
och huvudfrågan lyder: måste mansbyxan verkligen vara 
enfärgad? Jag ville producera någonting konkret som 
baserade sig på en analytisk forskning. Idén bakom 
mitt ämne slog mig våren 2014 då jag kom till insikt 
att största delen av shorts görs i otaliga färger 
och mönster. Men, då man betraktade långbyxor för 
män var de mer eller mindre utan undantag alltid 
enfärgade. Som textilstuderande har jag både kunskapen 
och möjligheten att kunna inverka på detta och besluter 
mig för att studera ämnet noggrannare och därtill göra 
ett eget sortiment.

För att kunna studera ämnet utförligt behövde jag 
kunskap och bakgrundsfakta inom flera olika områden. 
Jag studerade och analyserade dels byxan och dess 
historia dels herrmode och klädesmönster överlag.  Jag 
insåg att slutresultatet skulle bli otillfredsställande 
ifall jag endast läste om ämnet och beslöt mig därför 
att dessutom både analysera klädbutikshyllornas utbud 
i Helsingfors och att göra intervjuer med personer 
i klädbranschen. Alla iakttagelser och åsikter som 
jag har skrivit om är givetvis subjektiva vilket 
naturligtvis resulterar i att min avhandling inte kan 
fungera som en facit med de enda rätta svaren.
Min kandidatavhandling övervakades av textilläraren 
och mönsterdesignern Hilkka-Maija Fagerlund som 
professionellt vägledde mig genom hela projektet.

Mitt mål med kollektionen var att producera sex par 
stilrena men intressanta byxor. Därefter var syftet 
att sälja kollektionen till ett klädesmärke vilket 
ledde till flera begränsande faktorer. Färgerna och 
mönstren i kollektionen fick absolut inte vara för 
vilda och spräckliga. I min kollektion låg fokuset 
givetvis i mönstren och speciellt mönstrens storlek 

eftersom ytorna de skulle användas på var relativt 
små. Det var också av största betydelse att tygen jag 
producerade fungerade perfekt, de fick inte vara för 
tunna men inte heller för tjocka eller för styva.

Kollektionen heter Mønster, vilket är både norska 
och danska för ordet mönster. Min inspiration till 
kollektionen kan härledas till vikingarnas och 
kelternas värld som jag alltid funnit intressant.
Enligt mig är runstenar, keltiska knopdesigner och 
vikingasmycken grafiskt sett väldigt inspirerande. 
Formgivningen är i första hand rätt linjär och 
anspråkslös men då man studerar den mera ingående 
finner man invecklade och matematiskt intressanta 
helheter. Detta var exakt den looken som jag ville 
att byxkollektionen skulle ha. 
Jag gjorde i första hand en kollektion av vikingarna och 
mindre om dem. Jag utgick främst från mina personliga 
visioner över temat men hade också hjälp av bilder 
från historieböcker och internet. Jag läste mig inte 
in på djupet utan som min utgångspunkt fungerade 
huvudsakligen det visuella. Vissa detaljer krävde 
givetvis ytterligare efterforskning för att undvika 
ödesdigra misstag.

Vid tygframställningen valde jag att använda 
vävnings- och screentryck-teknikerna och alla mönster 
designades så att de går att produceras industriellt. 
Byxkollektionen innehåller också ett par väluttänkta, 
små gömda detaljer, som binder ihop sortimentet.  Jag 
samarbetade med Ia Kähkönen, som har skräddarutbildning. 
Hon hjälpte mig med byxmodellen och sydde de slutliga 
byxorna. Vi tyckte båda att projektet fungerade bäst 
ifall alla de mönstrade tygen syddes om till färdiga 
klädesplagg. Jag tror på min avhandling och kollektion 
och står stolt bakom den.

Sebastian Björkman
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I n t r o d u k t i o n

1.1) Syfte
I detta arbete behandlas ämnet mönstrade byxor för män eftersom tillräcklig forskning på detta område enligt 
mig inte finns. Jag tror inte att det saknas en intresserad kundkrets utan det som saknas är helt enkelt brist 
på lämpliga produkter. Detta är grundorsaken till varför jag skriver min kandidatavhandling om just detta ämne. 
Då jag insåg att det fanns ett tomrum på marknaden bestämde jag mig för att analysera och eventuellt fylla det.
Själva resan från blyertsskiss till en färdig produkt intresserade mig mycket och därför ville jag också arbeta 
med någonting konkret. 

1.2) Personlig bakgrund
Idén för mitt ämne slog mig redan våren 2014 då jag kom till insikt att största delen av shorts för pojkar 
och män görs i otaliga olika färger och mönster. Men, då man betraktade långbyxor var de oftast utan undantag 
enfärgade. För flickor och kvinnor fanns det däremot otaliga modeller med flerfärgade långbyxor. Var utbudet 
av motsvarande klädesplaggen för män verkligen bara camouflagebyxor eller rutiga chinos för golfare? Jag 
diskuterade mina iakttagelser i Helsingfors både med människor jag träffade på gatan och personal i klädbutiker.
Jag förstod att jag som textilstuderande hade både kunskapen och möjligheten att påverka detta och beslöt mig 
för att studera ämnet noggrannare och därtill göra en egen kollektion. Huvudfrågan i mitt arbete lyder således; 
måste mansbyxan verkligen vara enfärgad?

1.3) Forskningsmetoder
Ämnet krävde en utförligt och bred insikt på flera olika områden. Kunskap krävdes inte bara om byxan och dess 
historia utan dessutom om herrmode och klädesmönster överlag. 
Till mitt förfogande hade jag faktaböcker och texter som behandlade ämnet.
Jag insåg att slutresultatet skulle bli otillfredsställande ifall jag endast läste om mönster- och kläddesign. 
Därför beslöt jag att dels genomföra en analys av klädbutikshyllornas utbud i Helsingfors och dels göra intervjuer 
med ett antal personer med olika bakgrund; butikschefen Pekka Martikainen från Beamhill, kläddesigner och 
lärare Tuomas Laitinen och försäljaren samt industriella formgivaren Jyrki Haavisto.
Alla iakttagelser och åsikter är givetvis subjektiva, vilket resulterar i att min avhandling inte kan fungera 
som en facit med ett enda rätt svar.
Min kandidatavhandling övervakades av textilläraren och mönsterdesignern Hilkka-Maija Fagerlund, som vägledde 
mig genom hela projektet.

1.4) Mål
Mitt mål var att göra en grundlig analys och designa en intressant byxkollektion. Problematiken i analysen 
var självfallet enhetlig med forskningsmetoderna. Det var omöjligt för mig att få tag på några exakta siffror 
som till exempel hur många procent av byxorna som såldes till män var enfärgade.
Den skriftliga delen inleddes med vidare begrepp, exempelvis herrmode, som behandlades relativt ytligt även 
om en viss del av informationen behövdes i min avhandling. Det var viktigt att se helheten och att förstå 
varför vissa specifika ämnen, exempelvis färgpsykologi, i första hand kunde kännas för grundlig. Målen med 
själv byxkollektionen tog jag upp skilt för sig i underrubriken 5.1 på sidan 12. 
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2 )  B y x a n s  h i s t o r i a

Största delen av texten baserar sig på Laurence Benaïms verk ”Pants: A History Afoot.” från 2001. Andra källor 
tas upp enskilt var för sig i texten.

2.1) Före industrialismen
Under antiken stod Hunnerna, de nordiska barbarerna, 
ut från medelhavets dominerande klädstil med tunikan. 
Hunnerna var ett nomadfolk med en icke-bofast livsstil. 
För kringvandrande herdar som utövade jakt och strid 
fungerade läderbyxor helt enkelt bättre.
I Persiska imperiet runt 500 före Kristus, bearbetades 
krigsuniformen så att man kombinerade den stiliga tunikan 
med de rörliga och skyddande byxorna. Man upptäckte att 
byxan var ett bra köldskydd och dessutom underlättade 
både ryttarnas och fotsoldaternas stridsuppgifter. 

I antikens Grekland 
var åsikten fortfarande 
väldigt negativ gentemot 
byxorna, dessa bars 
endast av slavar som 
en skymf för deras 
barbariska ursprung. 
Detta ändrades då 
Alexander den store 
i mitten av 300-talet 
före Kristus införde 
peison, persisk byxa, 
som ett accepterat 
klädesplagg. Snart kom 
uppföljaren tights, som 
först användes endast av 
akrobater och gymnaster. 
Dessa utvecklades sedan 
vidare i romarriket och 
Europa.

Byxan trädde väldigt sakta men säkert in i stilens 
historia och nästa viktiga milstolpe var 1340, då 

man började skilja på könen mer än tidigare. Det 
började anses maskulint och opassande ifall en kvinna 
använde byxor. Under 1400-talet blev det mode bland 
de högre klasserna att använda sig av smala byxor med 
höga midjor, inspirerade av den militära uniformen. 
Man ville ge ett manligt men även belevat intryck. 
Under de kommande 200 åren gjorde ett stort antal 
kvinnor revolt mot denna könsindelning och klädde 
sig till mångas förargelse stolt 
i byxor. Byxan blev en indirekt 
symbol för självständighet och 
frihet. I slutet av 1600-talet 
i Frankrike slog det feminina 
klädesplagget caleçons, leggings, 
igenom och blev socialt accepterat 
för kvinnor. Även män började 
använda sig av de åtsittande lätta 
byxorna.

Under 1700-talet använde många i 
aristokratin så spända leggings 
att de inte kunde sitta. Som 
kontrast började den vanliga 
medborgaren använda lösare plagg 
för att stolt representera sin 
samhällsställning. Byxan, helst 
gjord i fin bomull, slutade vid 
smalbenet varefter höga strumpor 
började. (Peacock 1996, s. 202). 
Efter Franska revolutionen ville 
man inte ha en militär status, utan värderade hellre 
familjen och patriotiskt arbete. Byxan blev bredare, 
färggrannare och man experimenterade i olika tyger.

2.2) 1800-1940
Under mitten av 1800-talet blev det populärare för kvinnor att visa upp sin kropp och femininitet. Skönhetsidealen 
lade tyngd på benen och framförallt vaderna vilket resulterade i att kjolar och ett shorts -liknande klädesplagg 
blev högsta modet. Män däremot bar stiliga kostymer med raka sömmar. I början av 1800-talet var ylle i högsta 
modet vilket senare byttes till linne och bomull. (Peacock 1996, s. 203-204). Man ville förmedla en bild av 
artighet, bestämdhet och nykterhet. Under slutet av 1800-talet bytte både den amerikanska och spanska armén sin 
uniform till enklare och smidigare byxor i lätt bomullstyg. Modellen och skräddarna kom från Kina, vilket gav 
byxorna smeknamnet chinos. (Wikipedia 2015). Uniformens färg var beige i olika kulörer. Namnet på en specifik 
ljusbrun färg har sitt ursprung från det persiska ordet khâk, vilket betyder jord på persiska. Civila i både 
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Europa och Amerika började snabbt klä sig i dessa ”khaki-byxor”. 
(Wikipedia 2015)
På grund av kolonialismen under sekelskiftet slog orientalismen mycket 
kvickt igenom, särskilt inom det kvinnliga modet. Stora, säckiga 
och färggranna plagg ansågs vara mycket mer liberalt än de strama 
korsetterna som använts tidigare. Många hade väldigt konservativa 
åsikter om kvinnornas klädstil. I takt med att feminismen blev ett 
faktum i början av 1900-talet, byttes ställningstagandena ständigt 
i denna fråga. Byxorna fick gärna matcha överdelen, exempelvis med 
kostymjackan. (Peacock 1996, s. 206)

Under 1930-talet blev idrott och friluftsliv väldigt uppskattat och en sportig look var någonting man började 
sträva efter. Klädesplaggen, särskilt byxorna blev androgyna och ett nytt koncept föddes; unisex. Intresset 
för stränder och vattensporter växte särskilt mycket i Amerika, vilket resulterade i alldeles nya byxmodeller. 
Exempelvis uppkom det långa breda ”beach pyjamas”-plagget och även shortsen. Byxorna skulle i första hand vara 
stiliga och praktiska, men också vågade. 
På 40-talet uppstod det, på grund av de ideologier andra världskriget förde med sig, stora meningsskiljaktigheter 
för byxmodet. I Frankrike tyckte man att det var skamfullt och smaklöst att unga Hollywoodstjärnor poserade 
i alldeles för lätta och provokativa kläder. Europa blev i allmänhet mer konservativt medan man i Amerika 
vågade experimentera och hylla individens egna åsikter. Film- och idrottsstjärnors utstyrslar fick nu större 
inflytande på modet än tidigare. Rollmodellernas klädstilar var någonting klädesmärkena ville både vara och 
imitera. Gråa flanellbyxor kom att bli omtyckta under denna tidsperiod. (Peacock 1996, s. 207)

2.3) 1950-1990
Jeansen bars först av lastbilsförare, arbetare och cowboys, men då Amerika upptäckte Elvis Presley 1957 i 
utslitna Levi’s förändrades modet över en natt. Såväl kläd- som byxmodet kom att bli ett stort ställningstagande 
och grupperare för båda könen. 

“Inget plagg i modern historia har haft en genomslagskraft motsvarande dessa slitstarka långbyxor 
i blått bomullstyg. De skapades för hårt kroppsarbete, men laddades samtidigt med starka positiva 
värden, inte minst drömmen om ”the American way of life”. Kulmen nåddes på 1950-talet då Marlon 
Brando och James Dean bröt mot vuxensamhällets alla normer i filmer som Vild ungdom och Ung rebell. 
Deras jeansklädda filmhjältar förvandlade plagget till ungdomsrevoltens uniform, med följden att 
flera amerikanska college portförbjöd den blå byxan.” 

(Söderholm 2002, En bralla för alla)

I slutet på 60-talet lade hippierörelser grunden för nya kontroversiella 
idéer om klädmodet. Man började experimentera med modeller, färger 
och återvinning. Tabun och könsindelning ifrågasatte man starkt, 
vilket syntes väl i byxmodet. Byxans popularitet sjönk en aning, 
eftersom kvinnorna ville vara fria och bestämma sin klädsel själv, 
utan några som helst utomstående synpunkter om vad som var rätt 
eller fel. 10 år senare, på 70-talet, skedde enorma indelningar på 
grund av musiken. Alla tidigare regler och standarder raderades och 
artisterna samt olika musikgenrer bestämde modet. Musiken och modet 
utvecklades till diverse subgenren långt in på 80-talet. Det var 
viktigare än någonsin tidigare för ungdomen att visa till vilken 
grupp man tillhörde. Hip-hoparna och breakdansarna bar endast stora 
säckiga byxor av bestämda märken. Punkarna hade en totalt avvikande 
klädsel med spända söndriga byxor. Dessa grupper var förvisso relativt 
extrema, för de vanliga västerlänningarna var jeansen åter igen det 
högsta modet.



Modellen kom att bli, inspirerad av 70-talets stilar, lågt skuren och med 
utsvängda byxbuntar. (Peacock 1996, s. 208). Klädesmärken med likasinnade 
kunder var i konstant krig med varandra, eftersom konkurrensen var större 
än någonsin.
Jyrki Haavisto, försäljare och inköpare i kläd- och livsstilsaffärerna 
Schröder och Kapteenska, berättade i intervjun att han såg flera 
olika orsaker till varför 80-talet var en så intensiv och fascinerande 
tidsperiod. Klädesmärken gjorde inte, till skillnad från dagens läge, 
färdiga kommersiella profiler till kunderna. Synonymer till profil i 
detta sammanhang är paket eller image, förklarar Haavisto. Han menade 
att dessa färdiga stil-paket var den största orsaken till varför man 
efter 80-talet slutade experimentera och använde sin egen fantasi inom 
kläd- och byxmodet.

2.4) 1990 framåt
Denna explosionsartade mångfald lugnade ner sig 
betydligt på 90-talet då man började fokusera på 
människokroppen. Stilen blev som kontrast till det 
förra årtiondet minimalistisk, rak och bestämd. 
Jeansen förblev givetvis kvar på grund av dess enorma 
popularitet, men ett gammalt omtyckt plagg kom att 
stiga till ytan; Chinos. Man ansåg att byxan var 
det perfekta exemplet på universell tidlöshet. Byxan 
symboliserade vid den här tiden inte längre något 
rebelliskt eller samhällskritiskt. Inga förundrade 
eller arga blickar byttes då en kvinna bar byxor på 
arbetsplatsen.
Många upptäckte det fina och exotiska i äldre kläder, 
vintage och retromodet blev allt populärare. Flera 
grupper, med sina personliga och informella klädstilar 
levde kvar från 80-talet, exempelvis glamrockare och 
hip-hopare. För många var märket viktigare än själva 
modellen, eftersom man ville tillhöra gruppen. Samma 
gällde även rika affärsmän, som lät skräddarsy sina 
dyra kostymer hos enskilda exklusiva skräddare eller 
märken. Påkostade märken, exempelvis Gucci, sålde 
jeans modifierade med färggranna pärlor, handgjorda 
broderingar och med serienummer för enorma summor 
till minimala kundkretsar. Jyrki Haavisto klarlade 
att för många personer var det mycket viktigt att köpa 
någonting speciellt som ingen annan hade. 
Under 90-talet började intresset för camouflagekläder, 
speciellt byxor, öka i modevärlden. Mönstret härstammade 
från Vietnamkriget som tog slut 1975 och det räckte 
flera årtionden för mönstret att bli socialt accepterat. 
Modellen på byxorna var ofta fatigue; breda och väldigt 
slittåliga bomullsbyxor. Traditionella shorts och 
chino-byxor inspirerades av dessa och blev både längre 
och bredare.  
Som kontrast till dessa oömtåliga och sköna plagg 
tillverkades även spända unisexbyxor, bland annat 
i läder. Med dessa ville man förmedlade styrka och 

sexualitet för bägge könen.
Under 2000-talet växte retrokulturen och byxmodellerna 
var huvudsakligen funktionalistiska och klassiska 
basmodeller. Fastän män började intressera sig mera 
för modet under det nya millenniet syntes inga större 
förändringar i byxmodet.

Då jag analyserade och gjorde mitt fältarbete om 
mönstrade byxor för män i Helsingfors klädbutiker 
fann jag också att endast lite har hänt. I de över 50 
affärerna jag besökte hittade jag dessvärre nästan 
enbart kostymbyxor i minimalistiska mönster. Ett antal 
mer spännande och vågade designer fann jag lyckligtvis, 
men utöver dem var allt enfärgat och monotont. Pekka 
Martikainen, klädbutiken Beamhills butikschef i 
Helsingfors och inköpare på männens avdelning berättade 
att ingen manlig kund vad han kommer ihåg hade frågat 
efter mönstrade byxor. Enligt kläddesignern och lektorn 
Tuomas Laitinen var det nästan endast toppmodemärken 
som gör vågade designer i dagens läge. Jyrki Haavisto, 
som har varit i klädförsäljarbranschen i över 30 år, 
förklarade att de flesta märken har en så kallad 

säljande mainstream-
linje. Klädesindustrin 
har tvingat modellen 
att vara smal, så kallad 
slim-fit, under det 
senaste årtiondet. Det är 
så mycket billigare och 
enklare för klädesmärken 
att strängt göra så, 
förklarade han. Han var 
dock helt säker på att 
exempelvis 70-talets 
trumpetbyxor är på väg 
tillbaka inom en snar 
framtid.
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3 )  H e r r m o d e

3.1) Egna ställningstaganden
Klädmode är inte en objektiv vetenskap, utan ett extremt komplicerat och levande 
fenomen. Den sociala aspekten är en av de största faktorer som avgör hurdana kläder 
en man har i sin garderob. Kulturkretsar där personen rör sig, oberoende om det 
är frågan om punk eller finans, har också ett stort inflytande på den personliga 
stilen. Valet av kläder och stilar varierar individuellt från undermedvetna val 
till synnerligen genomtänkta. En del människor är märkesfixerade och drivs mer av 
andras, till exempel modekungars åsikter. Andra människor igen ser klädstilen som 
ett redskap eller möjlighet att uttrycka sig och bryr sig mindre om grupptrycket. 
Då jag iakttagit mina medmänniskor har jag kommit till den slutsatsen att för 
vissa personer betyder klädmodet närapå ingenting. Jyrki Haavisto höll med mig 
och framhöll att de flesta finländare i själva verket inte intresserar sig för 
klädmodet det minsta. Funktionalitet och hållbarhet är de styrande besluten för 
deras fritidskläder. Men jag anser ändå att alla har en uppfattning om vad som 
är snyggt och vad som matchar.
I detta kapitel undersökte jag inte modets historia närmare utan behandlade de 
konstruerade och i mångas ögon konservativa normer herrmodet innehar idag. Jag 
tror det skulle vara viktigt att alla var medvetna om dessa normer eller regler 
och därefter medvetet kunna bryta dem enligt eget smak och tycke.

3.2) Etikett och klädkod
Som utgångspunkt använde jag Sveriges mest kända auktoritet i stil- och etikettfrågor, Magdalena Ribbings 
verk ”Snabb-etikett”. Även om boken huvudsakligen behandlar dels klädsel vid vissa specifika tillfällen 
som traditionella bröllop, dels bordstal, hittar man mycket värdefull information om vardags-, arbets- och 
fritidskläder i den.

“Gyllene regel
Korrekt klädsel är en artighet mot såväl inbjudare som övriga gäster.”

(Ribbing 2008, s. 53)

Jag anser att det är viktigt att en man förstår att i vissa situationer finns det strikta regler för klädseln, 
fastän klädkoden historiskt sett är mindre viktig i dag. Exempelvis ifall klädkoden är frack, förväntas det 
en exakt utstyrsel, utan några som helst undantag. Det är genant 
att se exempelvis politiker i TV som inte kunnat knyta sin slips 
korrekt inför en intervju. Sådana till synes små bagateller kan till 
och med ha en negativ inverkan på politikerns karriär.
Jag vill dock poängtera att under fritiden kan man och rent av skall 
man klä sig exakt så som man känner för. Detta hör definitivt till 
individens rättigheter. Men, det är bra att komma ihåg att stilar 
och även enskilda klädesplagg kan avslöja mycket om användaren.
Den tidigare nämnda gyllene regeln av Magdalena Ribbing kan även 
utnyttjas i arbetslivet. Använder chefen kavaj under arbetstid, 
förväntas oftast att de anställda följer samma klädstil. Även om detta 
är relativt gammalmodigt tänkande, är det mera vanligt än ovanligt 
att klädkoder fortfarande existerar i de flesta yrken. 
Kläder skall vara bekväma både på en mental och på en fysisk 
nivå. Individen bör ändå vara flexibel och kunna anpassa sig till 
situationen.

7



3.3) Analys och
framtidsvisioner

Butikschefen Pekka Martikainen från Beamhill, 
poängterade att män fortfarande är väldigt 
försiktiga i sina klädinköp. Tuomas Laitinen, 
som undervisar vid Aalto-universitetet, instämde 
till fullo. Han fastställde att finländare helt 
enkelt inte vågar experimentera med kläder. 
Dessvärre håller jag själv med detta påstående. 
Försäljaren Jyrki Haavisto tillade att priset 
spelar en väldigt stor roll vid kläduppköpen. 
Varför skulle man betala mycket för någonting 
som inte intresserar, reflekterade han.
 
Laitinen tillade dock att toppmodet för tillfället 
är mycket enkelt, subtilt och diskret. Martikainen 
informerade att monokromatiska färgerna svart, 
grått och vitt för tillfället dominerar urvalet 
i Beamhill. Män vill hellre väcka uppmärksamhet 
med kvaliteten eller märket, menade han. Det 
förefaller att i flera fall betyder klädesmärket 
mer än själva plagget. Laitinen och Haavisto 
förklarade att kontroversiellare klädesplagg 
oftast köps utomlands eller beställs från 
specifika nätbutiker.

Alla intervjukandidater underströk starkt att 
klädmodet går i cirklar. Martikainen berättade 
att trenderna tar längre tid att nå Finland än 
resten av Europa. Exempelvis trenden att använda 
löparskor till vardags hade varit mode i flera år 
i de andra nordiska länderna och i Mellaneuropa 
innan den nådde Finland. Många mindre trender 
hinner aldrig ens komma till Finland innan de 
tar slut, förklarade han.
Alla tre trodde starkt på att nästa stora 
modevåg kommer att vara betydligt mer vågad 
och innehålla mer mönster. Haavisto uppgav att 
någonting väldigt extremt troligtvist aldrig 
kommer att slå igenom i Finland men att 70-talet 
med dess blommiga mönster mycket väl kan bli 
trendigt igen.
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4 )  M ö n s t e r d e s i g n

4.1) Basfakta och personliga åsikter
Mönsterdesign är ett väldigt brett ämne som krävde att bli reducerat i 
den här avhandlingen. Jag har medvetet valt att inte skriva om mönstrets 
historia eftersom detta inte direkt behövdes i min forskning. Jag utgick 
från en mer teoretisk synpunkt och avslutar kapitlet med stilar och 
trender.
Även om klädmönstret i regel bara har en estetisk uppgift har det 
en stor betydelse för helhetsintrycket. Textil- och kläddesigner kan 
exempelvis använda sig av optiska illusioner: visuellt vertikala linjer 
eller ränder gör att användaren ser smalare ut och mörka färger ger ett 
blekare intryck. (Raes 2011)
Det är viktigt att en designer känner till historien bakom det specifika 
mönstret som har valts att använda. Ifall en kollektion innehåller det 
traditionella Paisley-mönstret anser jag att det kräver en grundlig 
undersökning. Detta är givetvis väsentligt i all form av formgivning men 
särskilt viktigt inom yt- och mönsterdesign. Utan ordentlig undersökning 
kan det lätt uppstå plagiat. Enligt ett fundamentalistiskt synsätt är 
mönster enbart en interaktion mellan former och färger i en yta vilket 
betyder att möjligheterna är oändliga.
Motstridigt understryker jag att det inte finns något rätt eller fel 
inom mönsterdesign. Eftersom det estetiska omdömet är mycket personligt 
väljer individen själv vad som fungerar. Resultatet som uppstår kallas ”obalanserade kombinationer” och kan 
vara extremt intressant och fascinerande. Pekka Martikainen framhåller att matchande av mönstrade plagg kräver 
mer förståelse och skicklighet än kombinationen av endast enfärgade. 

4.3) Färger
För att en lyckad kollektion skall uppstå spelar färgerna en stor roll. Jag anser att kulören i mönstret spelar 
större roll än själva temat i designen. Inom herrmode tror jag starkt på att färgteorireglerna gäller. Ett 
friskt mänskoöga kan i princip se upp till 350 000 färger men våra subjektiva åsikter reducerar dessa. Vi ger 
automatiskt karakteristiska och symboliska associationer till färger som grundar sig på både individuella, 
kulturella och geografiska erfarenheter. Exempelvis kopplas färgen vit i västvärlden ihop med bröllop, medan 
den i Indien och Kina associeras med sorg och död. (Udale 2014, s. 139)
Det är vetenskapligt bevisat att vissa färger direkt påverkar vårt humör och vad vi känner. Detta är en av 
orsakerna varför det finns säsongfärger inom klädmodet. Grunderna hör ändå mer till trender och designerns 
egna artistiska strävanden än ren psykologi. Alla har en personlig färgpalett som man trivs med och den 
ändras gradvis med årstiderna och vädret. Ett varmare klimat brukar till exempel föra med sig klarare och mer 
intensiva färger. Färgen är det första kunden ser och har därmed en enorm kommersiell betydelse. (Udale 2014, 
s. 142) Klädmärken och vissa formgivare har en tendens att dra en strikt linje 
för hurdan färgpalett de använder. Färgkombinationer kan rent av bli det mest 
igenkännande elementet för ett märke. Ett exempel är klädmärket Tommy Hilfiger 
med sina klara primärfärger. 
Specifika färger har kommit att bli så vanliga att de anses vara tidlösa. De 
väcker mindre känslor, anses vara genuint eleganta och fungerar året runt. 
Dessa färger är bland annat beige, röd, djup mörkblå, vit och svart. Eftersom 
dessa färger är ett säkert val, är de mycket vanliga i herrmodet. (Udale 2014, 
s. 140). Framgångsrika märken som till exempel Burberry, har lyckats kombinera 
denna tidlösa färgpalett i sitt världskända rutmönster Nova Check från 1924. 
(Wikipedia 2015)
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4.2) Mönsterstilar
Det finns nära på gränslöst många olika mönster, men dessa kan indelas i ett tiotal elementära kategorier. 
Följande bildserie är inspirerad från textildesignarens Jenny Udales verk ”Textiles and Fashion: Exploring printed 
textiles, knitwear, embroidery, menswear and womenswear. Jag väljer att presentera de olika mönsterstilarna 
så att de närmaste besläktade är bredvid varandra.

Prickar: Sorten 
Polka dot 

innehåller lika 
stora prickar i ett 

rutsystem 

Ränder: Viktigaste 
aspekten är 

balansen

Ombré: Gradvis 
ändrande färgton inom 

mönstret

Tartan: Skotska 
kilten är gjord i 
detta mönster

Gingham: Symmetriskt 
rutsystem, ur-
sprungligen vävt

Rutor: 
Färgkombinationen 
mycket viktig

Spräcklig: Små simpla motiv som är 
utspridda slumpmässigt över hela 
ytan

Camouflage: 
Härstammar från 
Vietnam kriget

Kineseri: 
Inspirerad av 
kinesisk konst med 
dess motiv

Orientalisk: Estetik 
från i första hand 
Mellanöstern

Folklore: Härstammar 
från europeiska 
folktron och myter

Överallt: Mer 
geometrisk stil än 
spräckliga mönster

Animaliska mönster: Imiterade 
printade djurskinn av bland annat 
zebror, kattdjur och ormar

Konverserande: 
vardagliga objekt 
som berättar en 
historia i mönstret

Blomster: 
Innehåller blommor, 
blad och strån

Hawaiisk: Motiven är 
färg-
granna tropiska element

Etnisk: Exotisk 
stil efterapad 
från indiska 

och afrikanska 
mönster

Geometrisk: Oftast 
grafiska abstrakta 

motiv

Psykedelisk: 
Abstrakta in-

vecklade mönster 
oftast i neon
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4.4) Trender inom klädmönster
Även detta motiv behandlas på samma sätt som herrmodets 
framtidsvisioner. Exempelvis kommer världskända märken 
som Marimekko och deras sortiment inte att behandlas. 
Orsaken är att avhandlingen skulle bli alltför lång 
och vidsträckt. 
Alla mina tre intervjukandidater trodde att nästa 
stora trend inom klädmodet kommer att vara mer extrem 
och innehålla mer mönster. Pekka Martikainen upplyste 
att under de tre senaste säsongerna har klädmönster 
blivit vanligare och dessutom hittat nya kundkretsar. 
Men hittills har huvudsakligen skjortorna varit 
mönstrade. Martikainen tillägger att många brand ändå 
har gjort matchande helheter i mönster. Kostymmärket 
Sand som jag fann vid min undersökning av klädutbudet 
i Helsingforsbutikerna visade sig vara ett sådant 
klädesmärke. Jyrki Haavisto betonade att man i sina 
kläduppköp mer uppskattar kostymer än vardagliga 
plagg. Därför kunde konsumenten välja att satsa och 

köpa en dyrare, ovanligare kostymhelhet i mönster. 
Beklagligtvis tror han inte att mönstrade kläder 
kommer att bli högsta modet.
Kläddesignern Tuomas Laitinen rapporterade två negativa 
trender inom klädmönster. För det första tyckte han att 
digitaltryck i designvärlden har använts alldeles för 
mycket under de tre senaste åren. Han tyckte rentav 
att de gav klädesplaggen ett billigt intryck. Till 
en viss del håller jag med Laitinen, men hävdar att 
digitaltryck i vissa fall kan vara den bästa tekniken. 
Materialet och färgpaletten spelar en avsevärt stor 
roll i digitaltryck, vilket en bra textildesigner bör 
veta. 
Laitinen tillade att vissa billigare klädesmärken 
såsom Topman, har en tendens att stjäla mönster 
från exklusivare klädesmärken. Detta är enligt mig 
mycket beklagligt och lika värdelöst som piratkopior. 
Lyckligtvis händer detta dock inte alltför ofta.
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5 )  K o l l e k t i o n e n  M ø n s t e r 

5.1) Målsättning
Mitt mål var att producera en kollektion på sex par stilrena men intressanta byxor. Eftersom kollektionen till 
slut förhoppningsvis skall säljas till ett klädesmärke hade jag en kommersiell utgångspunkt vilket medförde 
flera begränsande faktorer. Färgerna och mönstren i kollektionen fick inte vara för vilda och spräckliga. 
Färgpaletten måste alltså vara relativt dämpad och tidlös.
På avstånd skall mönstret inte sticka ut utan byxan se mer eller mindre enfärgad ut. Men då tittaren närmar 
sig skall mönstret framträda gradvis. Byxmodellen får inte fånga åskådarens eller användarens uppmärksamhet 
utan skall vara så neutral som möjligt. Detta tyckte kläddesignern Laitinen lät rent av deprimerande.
Fokuset i min kollektion ligger i mönstren. Det skall finnas flera olika balanser i dem. Helheten skall ha 
ett genomgående tema som framkommer bäst då man ser hela kollektionen samtidigt.
Mönstrens storlek är väldigt viktiga eftersom ytorna de används på är relativt små. Ett för litet mönster 
irriterar ögat och ett för stort ser oestetiskt ut i sömmarna. Det är mycket viktigt att tygen jag producerar 
känns rätt; de kan inte vara för tunna men inte heller för tjocka eller styva.
De små detaljerna som finns i kollektionen fungerar som extra finesser och gör helheten professionellare och 
mer intressant.
Klädesmärken som jag tänker mig kan vara intresserade av min kollektion och som jag kommer att kontakta är 
Makia, Volcome Stone, CTRL och Cheap Monday. Martikainen trodde tyvärr att mönstrade byxor är för marginella 
produkter och ser inte en tillräckligt stor efterfrågan. Laitinen föreslog att jag skall vända mig mot den 
asiatiska marknaden, eftersom den är mycket mer vågad än den västerländska. 

5.2) Tema och designmetoder
Mønster-kollektionen är inspirerad av vikingarnas och kelternas värld. Ordet mønster 
är både danska och norska och betyder mönster, vilket jag fann vara ett passande 
namn för sortimentet. Den främsta orsaken till att jag valde detta tema är att 
jag finner det intressant. Hedniska folktron och dess vackra mystik börjar rent av 
vara en bortglömd del av vår historia, så det kändes bra att lyfta fram det. Det 
är dessutom ett tämligen sällsynt tema vilket borde vara en fördel. Jyrki Haavisto 
poängterade att helheten och idén är mycket viktigare aspekter än ett enskilt tema.

Jag finner runstenar, keltiska knop-
designer och vikingasmycken grafiskt 
väldigt inspirerande. Formgivningen är 
i första hand rätt linjär och anspråkslös men då man studera den 
noggrannare upptäcker man invecklade och matematiskt intressanta 
helheter. Detta är exakt den looken som jag ville att byxkollektionen 
skulle ha. 
Jag utgick främst från mina egna personliga visioner över temat 
men fick också inspiration av bilder jag hittade i historieböcker 
och på internet. Jag läste mig inte in på djupet utan hade i första 
hand det visuella som utgångspunkt. Givetvis krävde vissa detaljer 
ytterligare forskning för att försäkra mig om att inga ödesdigra 
misstag skulle uppstå.
Samtidigt som jag studerar bildmaterial skrev jag ner enskilda ord 
och fraser som jag associerade med vikingatemat. Därefter övervägde 
jag vilka av dem som kunde kombineras och därefter transformeras till 
mönsterdesigner. Samtidigt begrundade jag byxkollektionens färger. 
Eftersom målet var säljande produkter skulle paletten vara relativt 
neutral och tidlös. Detta var det mest logiska valet av färger i 
ett vikingainspirerat arbete. Vilda färger med märkliga kontraster 

kollektionens logo
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skulle här ha känts helt enkelt fel.
Startprocessen krävde tid i och med att så många faktorer måste tas i beaktande samtidigt. Idén för en byxdesign 
skulle självfallet fungera både grafiskt, i mönstret, i tyget, i helheten och härtill följa temat. Allt skedde 
systematiskt, strategiskt och till största del enligt planen.
Mönstren presenteras i sin naturliga storlek och i svartvit vektorgrafik. Deras specifika syften och 
inspirationskällor berättar jag även om.

Vikingarna var väldigt duktiga sjömän och bosatta 
vid kusten eller vid fjordar. Detta mönster är därför 
en avbildning av vatten och linjerna är inspirerade 
av utsmyckningen på runstenar. Jag bedömer att 
kollektionen behöver en abstrakt och enfärgad design.

I den fornnordiska mytologin om asagudarna finns 
två korpar; Hugin och Munin. De flyger över världen 
och meddelar sina iakttagelser till den högsta guden 
Odin. (Nordisk mytologi 2014). Jag väljer att göra en 
figurativ och spräcklig helhet som därutöver innehåller 
de två korparnas namn i runskrift.

I ett av mönstren vill jag utnyttja enbart runor, 
eftersom de i mina ögon är hemlighetsfulla. Jag väljer 
den anglosaxiska runskriften för att den är mest 
geometrisk och påminner dessutom mycket om vårt eget 
alfabet. (Viking Source). Målet är att göra en så 
planlös och slumpmässig helhet som möjligt.

Detta mönster är gjort i den eleganta Urnesstilen, som 
uppstod i Norden då vikingarnas Asatro kolliderade 
med kristendomen. Stilen innehåller asymmetriska 
flätmönster och ett levande samspel mellan smala och 
bredare linjer. (Parsons 1993, s. 39)

Keltiska knutdesignen bestämmer jag att skall finnas 
med. Det är i mina ögon väldigt estetiskt, eftersom 
det är både matematiskt invecklat och artistiskt sett 
i jämvikt. Det visar sig vara förvånansvärt svårt att 
rita designen, fastän mönstret bara bygger på linjer 
som är ovanför och under varandra.

Som kontrast till resten av mönstren anser jag att 
kollektionen behöver någonting geometriskt och 
kantigt. Jag kombinerar ett labyrintmönster med ett 
asymmetriskt rutsystem, inspirerat av sprucken is. 
Helheten blir en fascinerande och ologisk yta, som 
jag upplever känns fornnordisk. 
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5.3) Tekniker och material
Tekniker som jag valde att använda för framställning av tygerna är vävning och screentryck. Alla mönster är 
designade så att de går att produceras industriellt. Screentrycket jag använde mig av i dessa tyger går enkelt 
att omforma till rotationstryck, vilket skulle vara mer ekonomiskt. Mönstren är även uträknade att fungera 
i klädsömmarna utan att alls behöva passas ihop. Detta sparar både tid och framförallt material vilket är en 
viktig aspekt för mönstrade tyg. Digitaltryck valde jag att inte använda för att det industriellt inte skulle 
vara finansiellt förnuftigt.
Materialet jag använde i alla byxor är bomull, eftersom det passade bäst med byxornas modell. Varpen jag hade 
till förfogande i de vävda tygerna var bomull eller bomull/tencel, så jag använde inslaget i samma material. 
I min kollektion finns även inköpt jeanstyg, som likaså är 100 % bomull. Orsakerna till att jag valde att 
jobba också med denim är att jag ville ha större kontrast, det är ett vardagligt klädesmaterial och för att 
det verkar naturligt i en byxkollektion.
Mönstret avgjorde vilken teknik som passade bäst för dem. Tre av mina designer ansåg jag att kommer bäst 
fram ifall tygen innehåller struktur vilket innebar att de skulle vävas. Jacquardmönster har en tendens att 
uppfattas som mycket värdefullt av konsumenten. (Baugh 2001, s. 101)

Labyrintmönstret vävdes industriellt hos Lapuan Kankurit, 
ett väveri i Österbotten. Som inslagsmaterial använde jag en 
dansk bomullstråd som systematiskt skiftade i olika gröna 
färger. Det färdiga vävda tyget färgade jag pistagegrön 
för att gömma undan den 
vita bomullsvarpen.

Mönstret som är inspirerat 
av vatten vävde jag för 
hand i skolan eftersom designen kräver att tyget är tätt. 
Varpdensiteten här var större; 30 trådar per cm, jämfört 
med de tidigare nämnda industriellt vävda tygerna med 
densiteten 24. Jag valde att väva i damaskstil vilket i 
detta fall innebar att jag använde samma tråd i både varpen 
och inslaget. Tyget färgades sedan i en klassisk mörkblå 
nyans, vilket gjorde att det skimrar elegant.

Keltiska knopdesignen 
följde i samma stil; även 
vävd hos Lapuan Kankurit. 
Här använde jag mig av 
två inslagsmaterial; 
vit och beige bomull. 
Textilen färgades sedan i 
en så neutral khaki som 
möjligt. Det visade sig 
vara förvånansvärt svårt 
att nå den exakt rätta 
ljusbruna nyansen.
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Följande två mönster framställdes med screentryck, eftersom designen krävde en jämn och fin yta. Textilen som 
användes är ett tjockt och behagligt bomullstyg i satin. Jag färgade först tygen.

Korpmönstrets bakgrund fick 
en intressant färgblandning 
av vinrött och korallorange. 
Jag ville ge tyget en mer 
spännande valör, eftersom jag 
beklagligtvis associerade 
röda byxor med snobbiga 
seglare. Mönstret trycktes 
sedan i ljusgrönt, vilket 
gör att fåglarna såg gråa 
ut på tyget.

Färgen på tyget som det 
slingriga Urnesmönstret 
har är en neutral grå 
ton med ett inslag av 
brunt. Jag valde att 
trycka designen två 
gånger, för att ge mer 
liv och asymmetri till 
helheten. Den första 
omgången är svart 
och efter det etsade 
jag väldigt tunt med 
mönstret roterat 90°. De 
bortraderade linjerna 
som skulle komma att 
vara ljusgråa blev 
ljusröda i nyansen. 
Tyget fick en sagolik 
och gotisk känsla 
vilket gjorde mig 
mycket belåten.

Denimtyget valde jag att brodera med runmönstret i tre olika ljusbruna nyanser. 
Detta byxtyg skulle tyvärr bli dyrt att producera industriellt. Jeansen 
sammanbinder strukturmässigt de vävda med de tryckta tygerna i kollektionen.
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5.4) Detaljer och
samarbetet

Byxkollektionen innehåller ett par väluttänkta, 
små gömda detaljer, som binder ihop sortimentet. 
Arbetets logo graverade jag in med laser i 
byxornas metallknappar. I samma stil fick 
byxorna linningar, ett 7 mm brett band på 
insidan på höftnivå. Här finner användaren 
namnet på kollektionen och byxstorleken. Det 
är digitalt printat på bomullsbatist och är 
industriellt en relativt enkel och förmånlig 
metod att ange uppgifter om plagget. Dessa 
båda detaljer kan förvisso strykas utan att 
Mønster-kollektionen tappar något av större 
värde ifall ett klädesmärke köper mitt arbete 
i framtiden.

Jag konsulterade ständigt under kandidatarbetets 
lopp min övervakare Hilkka-Maija Fagerlund, 
som gav professionella åsikter och uppbyggande 
kritik. 
Jag samarbetade även med Ia Kähkönen, som 
har skräddarutbildning och kan mycket om 
kläddesign. Hon hjälpte mig med modellen och 
sydde även de slutliga byxorna. Kähkönen höll 
med mig att projektet fungerade bäst ifall 
alla de mönstrade tygen sys om till färdiga 
klädesplagg.
Modellen vi utgick ifrån är ett par gamla Lee 
jeans, som sedan modifierades till chinos. 
Den ursprungliga storleken med bredden 29 tum 
och längden 31 tum behöll vi. Sytrådarnas och 
dragkedjornas färger matchade jag med tygerna.
Vi valde att använda bakfickor med lister 
i kollektionen, eftersom de är stiligare 
och passar bäst med modellen. Framfickorna 
blev anspråkslösa och stilfulla och som 
fickmaterial använde vi ett hållbart tyg av 
bomull och polyester. Ficktyget färgade jag 
tillsammans med byxtextilerna och eftersom de 
är en blandning av naturliga och konstgjorda 
fibrer, färgades de betydligt mindre. Det är 
i mina ögon en trevlig detalj.

Produktbilderna togs av Teemu Lindroos i Teho-
Kuvas fotograferingsstudio. Han var speciellt 
noggrann med att byxorna skulle falla på 
ett naturligt sätt. Modellen på bilderna är 
Jonathan Björkman.
Samarbeten med Fagerlund, Lindroos och Kähkönen 
gick exemplariskt och assistansen i skolans 
textilstudior och hos Lapuan Kankurit var 
väldigt professionell.
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7 )  A v s l u t n i n g

7.1) Resultat
Jag är mycket nöjd med min kandidatavhandling. Jag har lärt mig väldigt mycket och det har varit oerhört 
intressant att se projektet forma sig från en idé till en färdig kollektion. Eftersom jag har arbetat noggrant 
och systematiskt har det inte uppkommit några stora fall under arbetets gång. Givetvis har vissa faktorer som 
i första hand borde ha varit lätta och snabba att utföra, exempelvis etsningen i Urnesdesignen, visat sig vara 
mycket tidskrävande. Ett annat exempel är korpdesignen som överraskande krävde otaliga mängder med versioner 
och tester. De färdiga byx-protomodellerna är jag synnerligen belåten med. Ia Kähkönen gjorde ett utomordentligt 
arbete. Detaljerna i dem är mycket välgjorda. Det är intressant att se hur stor inverkan tyget har på byxan. 
Jag är även nöjd med analysdelen. Jag tycker personligen att jag använde logiska forskningsmetoder under 
projektets gång. Jag förväntade mig inte få klara svar på frågorna som varför det inte finns mönstrade byxor 
för män eller kommer jag kunna producera en säljande kollektion.
De eventuella problemen jag ser i min skriftliga del av kandidatavhandlingen är djupet och den röda tråden. För 
att inte projektet skall bli för omfattande tvingades jag skala bort och förkorta väsentliga delar. Medvetna 
upprepningar förekommer även i texten, vilket kan vara irriterande för vissa läsare. 

7.2) Uppföljning
Målet är som tidigare nämnts att sälja kollektionen. Detaljer och dilemman som uppstår i denna process kan jag 
inte påverka nu. Jag ser att kollektionen Mønster är så färdig den kan bli för tillfället.
Utöver detta kommer jag definitivt att fortsätta med mitt vikingatema. Det känns som att jag bara skrapat på 
ytan av denna fantastiska värld. I vilken form följande projekt är vet jag inte ännu.
Om min kollektion slår rot och i framtiden behöver en uppföljare vore jag definitivt intresserad av att 
fortsätta. Det skulle vara intressant att uppleva hur det skulle vara att göra ett liknande projektet på nytt. 
Vilka element skulle vara de samma, vilka skulle vara annorlunda?

7.2) Reflektion
Som jag tidigare redovisat är jag nöjd med helheten och kan avvärja eventuell kritik. Jag tycker personligen 
att ämnet jag har valt att arbeta med är väldigt passande för en kandidatavhandling i textildesign. Det är 
inte ett för lätt tema men inte heller alltför djupsinnigt och invecklat. 
Under projektets gång är det många aspekter som jag lyckats med. I projektet har jag visat att jag har förmågan 
att utföra flera olika saker samtidigt precis som en bra designer skall klara av. Jag satt ribban lite högre 
då jag valde att av min tygkollektion låta sy färdiga klädesplagg. Detta inverkade avsevärt på designmetoden.
Efteråt känner jag att intervjuerna kunde förbättrats inom flera områden. För det första var min ursprungliga 
mening att ha åtminstone dubbelt så många intervjukandidater. Det visade sig vara väldigt svårt att både hitta 
och sedan få kontakt med lämpliga personer som var villiga att ställa upp. För varje intervju jag gjorde fick 
jag nya insikter och kom efteråt på nya frågor. Intervjufrågorna levde vilket jag inte tyckte om. Dessutom är 
jag inte alldeles nöjd med resultatet av intervjuerna. Alla intervjukandidater kommer nämligen till slutsatsen 
att mitt projekt inte är lönsamt. Detta håller jag givetvis inte alls med om. Haavisto understryker ändå att 
man i den här branschen helt enkelt måste pröva sig fram. Jag tror på min avhandling och kollektion och står 
stolt bakom den.

Sebastian Björkman
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Produktbilderna på sidorna 14-18 är tagna Teemu Lindroos i Teho-Kuvas fotograferingsstudio.
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