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ABSTRACT

Den hemlighetsfulla trädgården är ett projekt som undersöker hur mönster 
kan ge uttryck för olika sinnesstämningar. Projektet handlar om hur man kan 
bidra till att skapa positiva sinnesstämningar i väntrum i vårdmiljöer genom 
mönstrade textilier. I skapandet av mönsterkollektionen har jag haft naturen 
som inspirationskälla för att försöka föra in naturen i väntrummen, för att som 
mål bidra till att skapa mer lugna, positiva och välkomnande miljöer. 

Ledord: Mönster, textil, sinnesstämningar, väntrum, vårdmiljö, offentlig 
miljö.
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1. INLEDNING

Jag har länge ritat och det har varit ett av mina största intressen. I mina 
illustrationer har jag ofta låtit linjer och former bilda mönster. När jag började 
min utbildning fick jag lära mig att skapa mönsterrapporter av mina skisser, 
och mönster blev ett nytt stort intresse. Med mitt intresse för mönster ville jag 
därför fördjupa mig inom mitt eget mönsterskapande och också se vad alla 
linjer, färger och former förmedlar och hur man genom mönster kan skapa 
olika sinnesstämningar. Kunskap som jag kan ta med mig in i framtiden när jag 
skapar mina mönster.

1.1 Bakgrund

Mönster finns överallt omkring oss, i naturen, hemmet, på oss själva och på 
offentliga platser. Mycket av vår vakna tid spenderar vi i offentliga miljöer, 
på skolan, arbetet, restauranger och inom vården. Det är platser som vi själva 
inte har utformat eller oftast inte har möjlighet att påverka utformningen av. 
Samtidigt så påverkar dessa rum och mönster oss både positivt och negativt. 
       Efter 15 år som diabetiker har jag själv befunnit mig i många rum inom 
vården. Rum som man många gånger inte förknippar med något positivit och 
där man också kan känna sig orolig. Jag minns väntrummen, där man satt 
bland främmande människor och väntade och funderade. När jag ser tillbaka på 
väntrummen kan jag tydligt minnas vilka jag har känt mig lugnare i och de där 
jag känt mig mer orolig och ovälkommen, där det sistnämnda har varit överrep-
resenterat. Det som jag ser som orsaken till det är främst hur miljöerna har varit 
utformade i sin arkitektur och interiör, och känslan som dessa förmedlar. Jag 
ville därför undersöka hur jag kan skapa mönstrade textilier som kan bidra till 
att den där väntan blir lite bättre. 
       I boken Väntrum skriver Jan Kantor och Awiwa Keller så här: 

Ibland verkar det som om väntrummet är den plats ”som Gud och 
arkitekterna glömde”. Se dig omkring. Känner du dig välkommen, 
trygg, glad, rent av friskare? Inte? Men borde det inte vara så? För 
en sak är säker – detta rum är viktigare än vi tror. 1

1  Kantor och Keller. Väntrum. s. 7
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1.2 Mål och syfte

Jag vill undersöka hur man genom mönster kan skapa olika sinnesstämningar. 
I projektet vill jag också se hur jag kan applicera denna kunskap på väntrum i 
vårdmiljöer och hur jag kan formge mönstrade textilier som är anpassade för 
rummets uppgift, för att som mål bidra till att skapa positiva sinnesstämningar 
i väntrum. 

1.3 Problemområde

I ett väntrum vill man att miljön ska kännas välkommen, trygg, lugn och 
positiv. Många väntrum idag uppfyller inte de kraven, de är många gånger 
oprioriterade och sterila, vilket gör att patienter inte mår bättre av att kliva in i 
ett väntrum utan ibland till och med sämre. 
     Tittar man på marknaden för textilier finns det en stor mängd med textilier 
för hemmiljöer, men marknaden för offentlig miljö är mycket mindre och 
skiljer sig generellt sett i sitt uttryck från hemtextilier. Textilier för offentliga 
miljöer är ofta abstrakta och mer neutrala i sitt uttryck, med mindre detaljrike-
dom och få upprepade formelement. Många textilier smälter in i inredningen 
och ger inte alltid den önskade sinnesstämningen och triggar inte fantasin.

Bild 1        http://www.fasad.nu/p_kula.html
Bild 2        http://www.almedahls.se/web/Flamsakra_Trevira_CS/76801-524.aspx
Bild 3        http://www.ljungbergstextil.se/index.php?lang=sv&page=saldo
Bild 4        http://www.ljungbergstextil.se/index.php?lang=sv&img=3&page=anna-sorensson 

Exempel på mönstrade textilier för offentlig miljö, från tre stora tillverkare i Sverige.
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1.4 Frågeställning

Hur kan jag skapa mönster som förmedlar sinnesstämningar i positiv mening 
för väntrum i vårdmiljöer?

Hur kan jag skapa mönstrade textilier som möter inredares och beställares krav 
på textilier för offentlig miljö?

Hur kan jag skapa mönstrade textilier som är producerade för att uppfylla 
kraven för en hållbar utveckling?

1.5 Avgränsning

Jag har valt att avgränsa mig till väntrum inom vårdmiljöer. Jag har egen 
erfarenhet av dessa miljöer och anser att de många gånger är bristfälliga, 
samtidigt som de är viktiga miljöer. Jag har också valt att avgränsa mig till att 
arbeta med mönster för textilier och jag kommer skapa en kollektion på två till 
tre mönster. 
       För att min textilkollektion ska användas för vårdmiljöer måste de i första 
hand attrahera inredare som väljer ut textilierna, och min målgrupp är därför 
inredare för offentlig miljö. 
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2. TEORI OCH METOD

2.1 Teoretisk ram 

I boken Looking and Seeing:Pattern and Shape skriver Rowland att människan 
inte kan repetera saker exakt som maskinen, vi kan inte skriva vår signatur 
likadant två gånger, men samtidigt har den samma konstruktion och vi känner 
igen den när den upprepas. Naturen kan inte heller upprepa sig identiskt, inte 
ens ett ägg har exakt samma form som ett annat ägg. Därför menar Rowland att 
vi gillar variationer och inte exakt regelbundenhet.3 Vi gillar däremot inte oreda 
och han skriver att naturen har en ordning och att formerna och mönstren har 
en oändlig variation.4 Om former är relaterade till varandra upplever vi det som 
harmoniskt och ögat kan läsa ihop formerna och det uppfattas som behagligt. 
Han skriver också att om formerna är orelaterade till varandra eller identiskt 
upprepade har de en dålig effekt på oss, även om vi inte är medvetna om det. 
Alla naturliga former är i harmoni och det är därför vi tycker om att titta på dem.5

 I boken Design med Omtanke säger Alexandra Moore att miljöer påverkar 
oss mer än vad vi tror och att vi är biologiska varelser som egentligen inte är 
gjorda för att vistas så mycket inomhus, och det resulterar sig i att vår hjärna 
blir understimulerad. Naturen ger oss variation och rörelse och hon menar att 
våra inomhusmiljöer också behöver ge överraskningar med variationer för ögat 
och våra sinnen.6 

KG Nilsson beskriver i boken Färglära om hur man kan få ytor att se ljusare ut 
genom att tillsätta vita prickar jämnt fördelat på en färgyta och att de vita prick-
arna sprider ut sig över ytan. Vill man att färgen ska uppfattas som mörkare 
kan man på samma sätt tillsätta svarta prickar. Detta fenomen kan man använda 
för att ge flera uttryck åt en färg.7 Nilsson skriver också om färgernas olika 
karaktärer men menar också att detta kan avvika beroende på hur färgen är 
uppblandad och han utgår från färgernas maximala läge i färgcirkeln när han 
beskriver karaktärerna. 

3  Rowland. Looking and Seeing: Pattern and shape. s. 51-52
4  Ibid. s. 54
5  Ibid. s. 104-105
6  Svensk byggtjänst. Design med omtanke. s. 27-28
7  Nilson. KG Nilsons Färglära. s. 65-66
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Han menar att rött ses om livligt, kraft-
fullt och fysiologiskt aktiverande, och 
att orange är mer utåtgående än rött 
och den varmaste färgen. Gult ses som 
utåtriktad och strålande. Grönt står för 
lugn och har en harmonisk verkan, och 
blått har precis som grönt en passiv 
verkan. Man förknippar grönt med växt-
lighet och blått med himmel och hav. 
Violett kan variera beroende på om den 
drar mot rött eller blått men uppfattas 
ofta orolig på grund av dess aktivitet.8  

Jerstorp och Köhlmark skriver i boken Forma mönster att det finns något man 
kallar för aktiva och passiva färger, upphetsande respektive lugnande där de 
färger som ligger nära det rödblåa området i färgcirkeln anses som aktiva. 
Det kan också förstärkas om man sätter färgerna tillsammans med svart eller 
blåsvart. De färger som ligger i det gulgröna fältet i färgcirkeln anser man vara 
passiva färger. Det är både färgsvaga ljusa och mörka gröngula toner som är 
passiva, men kulörstarka gulgröna färger kan upplevas som aktiva, särskilt om 
de sätts samman med kontrastfärger.
       Färger kan också ge uttryck för olika känslostämningar, bland annat varmt 
och kallt. De färger som anses vara varma ligger i det rödgula området och 
de kalla ligger i det blågröna området. Men det kan också variera beroende 
på vilken uppblandning färgen har. Exempelvis kan en gulaktig grön färg 
upplevas som varm medan en grön färg som blandas med blått upplevs som 
kall. Kylan och värmen kan också förstärkas genom vilken form och material 
man applicerar färgen på. Vill man förstärka värmen kan man använda sig av 
mjuka former, ulliga, grova och luddiga strukturer. För att förstärka kyla kan 
man använda kantiga och vassa former och blanka, hårda ytor. 9 
När två färger med olika ljushet ligger bredvid varandra uppstår gränsinduktion 
och deras olikheter färstärks. Genom detta fenomen kan man bland annat ge 
illusionen av djup och skugga i mönstret.10 
      

8  Nilson. KG Nilsons Färglära. s. 65-66
9  Jerstorp och Köhlmark. Forma mönster. s. 128
10  Ibid. s. 130
Bild 5     www.ncscolour.com/sv/vm/produkter/industry/material/studiematerial/NCS-De                        
moposter-Fargcirkel/

Färgcirkel indelad i kvadranter.
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När två kontrastfärger (färger mitt emot varandra i färgcirkeln) eller kalla 
och varma färger ligger bredvid varandra, kan det uppstå vibrationer eller 
flimmer. Det är något man bör undvika när man skapar mönster då det kan vara 
irriterande att titta på. Randiga och schackrutiga ytor med starka ljuskontraster 
kan också flimra, särskilt om proportionerna mellan ljusa och mörka partier är 
lika. För att motverka detta flimmer kan man ändra proportionerna mellan de 
ljusa och mörka ytorna eller minska ljushetsskillnaden.11 
       I boken skriver de också om hur man kan utnyttja färgackord för att ge 
mönstren olika uttryck. Väljer man färg ur en färgkvadrant exempelvis grön 
och jobbar med olika toner i grönt så bildas ett väl sammanhållet ackord. Väljer 
man att arbeta med två färgkvadranter, exempelvis gröna och blåa färger som 
ligger intill varandra, skapas livliga men samstämda ackord genom att de är 
besläktade. Väljer man däremot att arbeta med tre eller fyra kvadranter kan 
det ge ett alltför livligt och splittrat intryck. För att undvika kaotisk färgverkan 
och en splittrad mönsterbild kan man låta en färg dominera. Detta är oftast en 
fördel i alla mönster. 
       
I boken Estetik och omvårdnad skriver Britt-Maj Wikström om Maslow som 
beskriver våra grundbehov på det psykologiska planet. Det är olika typer av 
behov som en individ behöver tillfredsställa för att nå välbefinnande. Hon 
skriver att trygghetsbehovet ofta är något som dominerar hos en individ som är 
sjuk och i behov av vård och hjälp. Tryggheten kan till viss del skapas genom 
miljön man vistas i.12 Boken tar också upp vikten av bilder och väggdekora-
tioner i sjukhusmiljöer. I en undersökning har det visat sig att de mest typiska 
bilderna i svenska hem oavsett klass, ålder och kön är naturmotiv och att man 
vill att de ska förmedla harmoni och jämvikt.13 Wikström skriver också att 
när vi upplever bilder och motiv som vi inte känner igen, tvingas vi gissa och 
det kan skapa en osäkerhet. Att inte kunna lösa ett bildproblem kan därför ge 
mindre behagliga känsloupplevelser och det är väsentligt för människan att 
snabbt och rationellt bearbeta den stora informationsmängden från omvärlden.14

11  Jerstorp och Köhlmark. Forma mönster. s. 136
12  Wikström. Estetik och omvårdnad. s. 9-10
13  Ibid. s. 33
14  Ibid. s. 35
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2.2 Omvärldsanalys

Kazuyo Nomura har designat en mönsterkollektion i samarbete Design med 
omtanke. Design med omtanke är ett projekt som drivs av Västra Götalands-
regionen för att främja hållbar utveckling genom att skapa miljövänligare 
produkter för offentlig miljö. Mönstren är tryckta på ekologiska vävar och på 
en flamsäker textil som heter Trevira CS och trycks av Ljungbergs Textiltryck. 
Mönstren beskrivs som positiva, glada och snälla och är tänkta att passa i ex-
empelvis vårdmiljöer där man vill ha lite mjukare miljöer.15

     

På Sundby sjukhus i Norrbotten har man skapat vad man kallar hälsofrämjande 
väntrum där man har arbetat med att skapa mer inspirerande rum för att få 
patienterna att må lite bättre. Efter en enkätundersökning visade det sig att 
det som folk tyckte bäst om är naturen. Man har därför velat föra in naturen 
i rummet och tanken är att patienterna ska känna sig lugna, trygga och 
välkomna. Rummet består bland annat av väggmålningar av träd.16 
     Precis som Kazuyo Nomuras mönster vill jag att mina mönster ska uppfattas 
som snälla och positiva för att skapa mer mjuka miljöer. Jag kommer också att 
utgå från naturen precis som man har gjort på Sundby sjukhus.

15 http://www.ljungbergstextil.se/index.php?lang=sv&page=kazuyo-nomura
16 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=1854185
Bild 6     http://www.ljungbergstextil.se/index.php?lang=sv&img=1&page=kazuyo-nomura
Bild 7     http://www.ljungbergstextil.se/index.php?lang=sv&img=3&page=kazuyo-nomura

Kazuyo Nomuras mönsterkollektion i samarbete med Design med omtanke.
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2.3 Praktiskt utförande 

För att få närmare insikt i hur textilier används i offentliga miljöer och hur det 
går till när inredare väljer textilier för inredningar, kommer jag att försöka finna 
svar genom intervjuer med inredare och en textilproducent. Jag kommer också 
att undersöka vilket material som lämpar sig bäst att trycka mina mönster på.

2.4 Intervjuer 

Susanna Wessely Gromark

Jag kontaktade Susanne Wessely Gromark som arbetar med inredning och 
design på White arkitekter för att höra hur de väljer ut och ser på textilier.  
Enligt Susanne utgår inredarna först från rummet och möblerna när de väljer 
textilier och mönster. På vissa platser väljs tyngre textiler för att skydda mot 
sol, men ofta väljer man transparenta textilier för att få in solljus. Ibland är det 
textilier med strukturer men i vissa miljöer används också mönstrade textilier. 
Många textilier idag används som ljudabsorbenter eller som solavskärmare, 
men också som dekorativa element för att skapa mjukare miljöer inom till 
exempel vården. Textilier kan vara väldigt kostsamt för stora byggnader och 
då kanske man bara väljer att använda sig av textilier på väl valda platser och 
mindre ytor för exempelvis avskärmning. Det är viktigt att det är mönster och 
textilier som tål många år och som man inte tröttnar på, och därför kan valet 
också bli att det är ett mer nedtonat uttryck på dem. Nästan alla vill ha flam-
säkra textilier idag, brandkraven är ofta stenhårda och i vissa miljöer undviker 
man textilier helt på grund av detta. På vissa mindre företag kan man undvika 
brandkravet.17 
      Susanne tipsade mig att kontakta Susanna Von Eyben som arbetar som 
inredare på White, för att få mer information hur man arbetar med inredning 
och textilier specifikt för vårdmiljöer. 

17  Intervju 21/2 2012. Susanne Wessely Gromark, White arkitekter.
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Susanna Von Eyben

Jag kontaktade Susanna för att ställa några frågor. Jag frågade hur det går till 
när de väljer ut textilier för vårdmiljöer. Susanna svarade att när man inreder 
så kommer ofta textilierna sist. Ibland är miljöerna färg- och formstarka och 
då måste man ta hänsyn till det när man gör sitt val. Det finns olika krav på 
textilier från olika kommuner och landsting, men det är ofta krav på att det ska 
vara flamsäkert och bakteriehärdat och hon jobbar nästan enbart med Trevira 
CS för vården. Man utgår från vilka funktioner som behövs i ett rum, exempelvis 
om rummet behöver mörkläggas och ljudabsorberas, men ibland arbetar man 
även med mönster för att skapa sinnesstämningar. I vissa rum behöver man dis-
trahera patienten, till exempel i ett provtagningsrum, där patienten kan fantisera 
kring ett mönster och komma i andra tankar. 
     Jag frågade hur hon såg på markanden för textilier för offentlig miljö och 
hon svarade att det finns mycket att välja på, men att mycket är ganska likartat 
och allmänna textilier. Det är mycket mönster med växtlighet, och hon tror att 
det beror på att vi anser att man mår bra av naturen. Hon menar också att det är 
viktigt att mönstren är tidlösa, då textilierna ofta hänger uppe i 8-10 år. Susanna 
väljer därför ofta enfärgat och jobbar med olika nyanser, eftersom ett mönster 
kan prägla miljön väldigt mycket och ta över. Hon sa också att hon inte tror att 
man kan göra mönster och textilier just för vården och att inredaren inte bryr 
sig om vad designern har tänkt utan väljer mer efter vilket mönster som passar 
för just den miljön som inreds. Hon tror att ett bra mönster kan passa på många 
olika ställen, både i en vårdmiljö och i en hemmamiljö. Det som skiljer dem åt 
är kvaliteten. Om textilien är flamsäkert eller ej och då väljer man den som är 
flamsäker. Ska man välja textilier för vården undviker hon ofta färgen knallrött 
som kan förknippas med blod. Brunt och gulgrönt är också färger som man bör 
undvika eftersom det kan förknippas med kroppsvätskor. Man bör inte heller  
välja taggiga, oroliga och aggressiva mönster utan hellre välja mer rofyllda och 
mjuka mönster.18

18  Intervju 6/3 2012. Susanna Von Eyben, White arkitekter.
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Alexandra Moore

Efter att ha läst boken Miljö med omtanke som bland annat Alexandra Moore 
medverkar i, bestämde jag mig för att kontakta henne för att ställa frågor om 
hur miljöer påverkar oss och hur mönster och textilier appliceras i offentliga 
miljöer. Alexandra Moore är inredningsarkitekt och civilekonom, och förutom 
att arbeta som inredare forskar hon just nu på Luleå tekniska universitet om hur 
designfaktorer kan skapa välbefinnande i arbetsmiljön.19

       Alexandra Moore menar att det är jätteviktigt med textilier i offentliga 
miljöer och att de kan påverka trivsel, ljud, ljus och att det också finns mycket 
estetiska värden i textilier. Textilier och mönster kan bidra till att skapa goda 
miljöer, men det är viktigt att det stämmer överens i färg och form med organi-
sationen eller företaget man jobbar med. Textilier kan öka trivsel och skapa 
mer värme, god akustik, mjukhet och ombonade miljöer. Man kan också 
överraska med textilier men det gäller att tänka på var man hänger textilierna 
och om det är en miljö som man bara passerar eller vistas en längre tid i. Man 
kan använda textilier exempelvis på en tråkig vägg eller låta ljuset sila sig in 
genom en textil i fönstret.
       Jag frågade vad hon ansåg om utbudet av textilier för offentlig miljö och 
om att de ofta skiljer sig från hemtextilier, hon svarade då att det kan behövas 
mer spännande mönster, men självklart beroende på var. Hon tycker att man 
ofta är för feg och önskar att man vågade lite mer med färg och form för att 
skapa en känsla. Många miljöer är ofta för neutrala och inredare undviker 
ibland textiler helt på grund av fönster. I vissa miljöer kan det fungera men inte 
i alla. Textilier är också något som kan bytas ut lättare än till exempel möbler. 
Hon menar också att vi i alla tider har inspirerats av naturen och att vi alltid 
kommer att göra det, eftersom naturen får oss att känna oss mindre stressade.
     Ska man arbeta med miljöer för vård finns det mycket att tänka på, till 
exempel Alzheimerspatienter som inte klarar av alltför avancerade mönster då 
det kan förvärra deras sjukdomstillstånd. I ett väntrum vill man att inredningen 
ska skapa en ombonad och välkomnande känsla.20 

19  http://www.moredesignconcept.se
20  Intervju 2/3 2012. Alexandra Moore.
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2.5 Ljungbergs textiltryck

Under Stockholm Furniture Fair 2012 fick jag kontakt med Bibbi Nilsson 
som är designkoordinator på Ljungbergs textiltryck i Rydboholm. Vi inledde 
där ett samarbete där hon erbjöd sig att vara min mentor under projektet och 
Ljungbergs kommer också att vara min tänkta beställare i projektet. 
     Ljungbergs är ett textilföretag som bildades 1949 och som idag trycker tyger 
med mönster från formgivare som var verksamma under mitten av 1900-talet, 
men satsar också på nya formgivare och mönster. En del av deras textilier
 är anpassade för offentlig miljö och trycks på en flamsäker textil som heter 
Trevira CS, men de har också börjat satsa på ekologiska tyger under de 
senaste åren.
     På Ljungbergs arbetar man aktivt med sitt miljöarbete, genom att man hela 
tiden försöker förminska energiåtgången i produktionen och man tar hand om 
alla farliga kemikalier. Genom att ha all sin tillverkning i Sverige minskar man 
också på transporter och kan också kontrollera att de miljölagar som finns följs 
och att människor arbetar under bra och säkra förhållanden.21

     
Under ett telefonsamtal med Bibbi Nilsson fick jag några tips om hur jag kan 
gå till väga för att ta fram mina mönster. Hon sa att hon tycker att det är viktigt 
att man arbetar med mer än en färg eller med flera toner av en färg i mönstren, 
då det blir lättare att lura ögat att mönstren matchar ihop med övriga färger i 
inredningen. Ofta berättar inredare att mönstren måste ha mer än en färg, annars 
blir de svåra att arbeta med i ett rum. Hon tipsade mig också om att jag kunde 
titta på möbeltyger för offentlig miljö då tygerna kan komma att matchas 
ihop i en eventuell inredning. Hon nämnde bland annat företaget Bogesund 
som gör möbeltextilier. Det är också bra att arbeta med max fyra färger då det 
blir dyrare ju fler färger man använder och textilierna blir då också dyrare 
för slutkunden.22

21  Studiebesök 28/3 -2012. Bibbi Nilsson, Ljungbergs Textiltryck.
22  Telefonsamtal 24/ 2 – 2012. Bibbi Nilsson, Ljungbergs Textiltryck.
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2.6 Materialundersökning

Under mina samtal med inredare framkom det tydligt att det ofta finns ett krav 
på att textilier för vårdmiljöer ska vara flamsäkra och att man därför väljer 
textilen Trevira CS. Jag ville därför undersöka hur miljövänlig Trevira CS är 
och vad det finns för andra alternativ på textilier som skulle kunna ingå i en 
hållbar livscykel.

Trevira CS

Trevira CS är tillverkad av polyester med en inbyggd flamsäkerhet i fibern 
som varken kan slitas eller tvättas bort. Textilen tillverkas i Tyskland under 
socialt hållbara förhållanden och är Öko- Tex 100 -certifierad, vilket innebär 
att den inte innehåller några hälsoskadliga ämnen. I tillverkningsprocessen 
arbetar man aktivt för att minimera utsläpp och kemikalier. Man tar också 
hand om farliga kemikalier och återvinner så mycket material som möjligt, och 
använder bland annat solceller på sina tak för att öka andelen förnybar energi. 
Det går åt mycket lite vatten i tillverkningsprocessen i jämförelse med bomull, 
men processen har däremot en högre enrgiåtgång än vid bomullstillverkning. 
Polyestern är lättskött, beständig och har en låg vatten-, energi- och tvättmedels-
förbrukningen då fibern har en låg vattenupptagning, vilket minskar energi-
åtgången om man ser till textilens totala livscykel. När textilen är förbrukad 
kan den deponeras, förbrännas eller återvinnas. Vid förbränning bildas inga 
giftiga gaser eller halogenhaltiga föreningar, utan fungerar som organiska ämnen 
(till exempel bomull), då endast koldioxid, kolmonoxid och vattenånga bildas.23  
      Polyester som Trevira CS är idag möjligt att återvinna vilket ökar förutsätt-
ningarna för en hållbar livscykel.24 Returnity är ett företag som i samarbete med 
Trevira CS och EPEA (The Environmental Protection Encouragement Agency) 
har specialiserat sig på att återvinna Trevira CS till ny polyester. Returnity 
fungerar enligt systemet ”vaggan till graven” där polyestern går runt i en sluten 
livscykel och den återvinns från en produkt till en annan. Idag används tjänsten 
endast av företag i Tyskland och dess omnejd, men är möjlig att användas runt 
hela världen.25

23  www.trevira.de/fileadmin/download/Nachhaltigkeit_bei_Trevira_GB_2012-02.pdf                                              
24  Faude-Luke. Ecodesign- The Sourcebook. s. 300. 
25  http://www.returnity.at/vorteile.php
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Ekologisk bomull

Ljungbergs ekologiska bomull kommer från Pakistan och är märkt med EU 
blomman vilket innebär att processen från fröet till den slutliga tryckta och 
efterbehandlade produkten är miljögodkänd och varken skadar miljö 
eller människor.
     Under mitt studiebesök på Ljungbergs hörde jag mig för om deras satsning 
på ekologisk bomull som de gjort under de senaste åren. Bibbi Nilsson sa att 
de inte fått det gensvar de önskat av inredare när de lanserade den ekologiska 
bomullen. Hon sa att den säljer dåligt och hon anser att textilbranschen ligger 
ett steg före inredningsbranschen. Den ekologiska bomullen är inte flamsäker 
men kan användas i miljöer som inte är utrymningsvägar, men detta spelar 
oftast ingen roll utan inredaren väljer ändå det som uppfyller de brandkrav som 
finns och då blir valet Trevira CS. 26

    

Ull

Bibbi Nilsson nämnde också ull som ett alternativ på material, eftersom det 
har naturliga egenskaper som gör att materialet är smutsavvisande och står 
emot brand bättre än bomull. Men hon menade också att det finns nackdelar 
med ullen då den inte är underhållningsfri. Ullen kan förändras med tiden den 
hänger uppe och kan töja ut sig och man behöver då sy upp den med jämna 
mellanrum. Idag tillverkar man inte heller gardinlängder av ull på Ljungbergs 
utan använder den endast för möbeltextilier.

26  Studiebesök och handledning 28/3 -2012 . Bibbi Nilsson, Ljungbergs Textiltryck.
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3. RESULTAT

3.1  Skiss- och gestaltningsprocess

Jag började med att studera bilder av strukturer i naturen. Jag ville försöka 
skissa fram mönster som visar hur naturen hela tiden upprepar sig men ändå 
med en variation. Jag skissade fram några mönster (se bilaga 1) som blev 
abstrakta, och jag tyckte att de blev enformiga eller inte gav den känsla som 
jag ville förmedla. 
       Efter ett samtal med Bibbi Nilsson på Ljungbergs blev jag tipsad om att 
läsa boken ”Pepis Flora” som handlar om Josef Franks mönsterskapande. 
Boken blev en inspirationskälla och jag fångades bland annat av Josef Franks 
organiska formspråk, hans synsätt på inredning och hans sätt att arbeta med 
ytor och prickar. Hans sätt att arbeta med prickar gör att nya toner av en färg 
bildas och att mönstren inte uppfattas som lika platta. Genom att arbeta med 
två färger bredvid varandra skapas också en illusion av skugga.

       Såhär uttryckte sig Josef Frank om enfärgade miljöer:

Den enfärgade ytan verkar orolig, den mönstrade lugnande, ty 
betraktaren påverkas ofrivilligt av det långsamma, lugna framställ-
ningssättet. Ornamentets rikedom kan man inte så snabbt utgrunda, 
den enfärgade ytan däremot är man genast på det klara med, och 
därmed erbjuder den inget ytterligare av intresse.27

27 Wängberg- Eriksson, Kristina. Pepis flora: Josef frank som mönsterkonstnär. s. 55-56.
Bild 8     http://bloginteriordesignnu.blogspot.se/2009/11/josef-frank-svenskt-tenn.html

Josef Franks mönster Gröna fåglar
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Det som Josef Frank säger genom citatet är det jag har velat åstadkomma 
genom mina mönster. Nämligen att betraktaren har något att fästa sin blick på 
och distraheras i väntrummet och drömma sig bort i mönstren.
       Jag fortsatte att skissa och testa att göra mönsterrapporter av mina nya 
skisser. Mönstren blev mer föreställande och organiska. Jag skapade några 
som var enklare med få element men också några där det var många former 
och där det hände mer i mönstren (se bilaga 2). Jag besökte sedan Ljungbergs 
Textiltryck och visade mina mönster för Bibbi Nilsson. Hon tyckte att två av 
mina mönster skulle fungera för offentlig miljö, då de var luftigare och motiven 
skulle passa bättre för dessa miljöer. De andra mönstren var inte lika bra 
rapporterade eller  påminde mer om hemtextilier och skulle därför inte fungera 
lika bra ansåg Bibbi Nilsson. 

15

De två mönster som jag valde att gå vidare med.



Vi bestämde att jag skulle jobba vidare med mönstret med björkar och att det 
andra var färdigt. Jag skulle också ta fram ett tredje mönster som skulle kunna 
användas tillsammans med de andra mönstren och som kunde knyta ihop kollek-
tionen. Det tredje mönstret skulle vara mer nedtonat och kanske inte det som 
skulle sälja kollektionen utan mer fungera som ett kompletterande mönster.28

       Jag ritade om björkmönstret genom att ändra på grenar och avstånden 
mellan stammarna, så att mönsterbilden blev mer harmonisk (se bilaga 3). Jag 
ändrade också färgställningen för att mönstret bättre skulle hänga ihop med 
det andra mönstret som jag hade valt ut. Sedan började jag skissa på det tredje 
mönstret och testade att rapportera flera mönster. Jag insåg då att det var väldigt 
svårt att skapa något som skulle passa ihop med båda mönstren eftersom jag 
hade väldigt snäva ramar att följa och de båda mönstren skiljde sig åt en hel del 
i sina uttryck och motiv. Mönstren jag gjorde tog över för mycket ihop med de 
andra mönstren eller blev för otydliga och inte så lugna som jag ville (se bilaga 
4). Jag bestämde mig därför för att avgränsa mig och försöka skapa ett mönster 
som kunde passa ihop med endast det ena av mönstren. Jag valde att utgå från 
samma mönsterbild som i det slingriga mönstret med löv. Jag tog bort former 
och färgfält för att få in mer vithet och för att göra det mer nedtonat.

28  Studiebesök och handledning 28/3 -2012 . Bibbi Nilsson, Ljungbergs Textiltryck.
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3.2 Material & produktion

Efter min materialundersökning kom jag fram till att Trevira CS är lämpligast 
att trycka mina mönster på, då det är viktigt att textilierna är flamsäkra ifall en 
brand skulle uppstå. I mina intervjuer och samtal framkom det att det mer eller 
mindre är ett krav på textilier som ska användas i vårdmiljöer och att andra 
kvaliteter ofta väljs bort. Efter handledning med Bibbi Nilsson på Ljungbergs, 
kom vi fram till att kvaliteten Trevira CS struktur skulle fungera bra att trycka 
mina mönster på. Det är en textil som till viss del är genomskinlig och därmed 
släpper in ljus och kan användas som gardiner, samtidigt som den fungerar bra 
för att använda som avskärmare eller mot en vägg, då den inte är alltför tunn. 
Den har också en struktur som gör att den ger ett visst djup när mönstren trycks 
på den. Under mitt studiebesök kom vi också fram till att mina textilier passar 
bäst att tryckas med rotationstryck, då denna metod lämpar sig väl för mina 
mönsterrapporter och för att trycka på Trevira CS. Vid rotationstryck tar man 
först fram cylinderformade schabloner där man tillverkar en för varje färg, som 
man sedan låter rotera över tyget när de trycks.29 

29  Studiebesök och handledning 28/3 -2012 . Bibbi Nilsson, Ljungbergs Textiltryck.
Bild 9      http://webshop-login.ljungbergstextil.se/gardintyger/blossom-2
Bild 10    http://webshop-login.ljungbergstextil.se/gardintyger/blossom-5
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Mönster av Gunilla Gunnarsson tryckt på Trevira CS struktur.



3.3 Den hemlighetsfulla trädgården

Namnet på mönsterkollektionen anspelar på att betraktaren ska förknippa 
mönstren med naturen och drömma sig bort i dem och i sina egna minnen av 
naturen. Namnet är också inspirerat av filmen Den hemlighetsfulla trädgården 
av Agnieszka Holland som bygger på boken med samma namn, skriven av 
Frances Hodgson Burnett. Trädgården står som en central roll i filmen där 
den symboliserar glädje och läkning och som väcker människornas livsgnista 
igen.30  Det är en symbolik som jag tycker är passande för mitt projekt då jag 
vill att mina mönster ska upplevas som positiva och avstressande. 

Jag har valt att arbeta med max fyra färger i varje mönster eftersom textilierna, 
enligt Bibbi Nilsson, kan bli ganska kostsamma att tillverka om man använder 
fler.31 Jag har arbetat med kulörer i tonerna blått och grönt, då dessa färger  
anses ha en lugn och harmonisk verkan och ofta förknippas med natur, himmel 
och hav.32 Utifrån Bogesunds sortiment har jag sedan valt ut färgtoner så att 
mina mönster kan matchas ihop med övrig inredning. Jag har arbetat med flera 
toner av samma färg för att skapa en sammanhängande färgpalett och för att 
lättare kunna matcha ihop textilierna med övrig inredning då man enligt Bibbi 
Nilsson lättare lurar ögat att det passar ihop genom att använda flera toner i 
samma färg.33  
       

Tygprover, Bogesund.
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30  Holland. The Secret Garden.
31  Telefonsamtal 24/ 2 – 2012. Bibbi Nilsson, Ljungbergs Textiltryck.
32  Nilson. KG Nilsons färglära. s. 82.
33  Telefonsamtal 24/ 2 – 2012. Bibbi Nilsson, Ljungbergs Textiltryck.
Bild 11    http://www.bogesunds.se/Collection.aspx
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Mönstren jag har arbetat fram är inspirerade av naturen, då naturen anses göra 
oss lugna och få oss att känna oss mindre stressade.34 Jag har också försökt att 
skapa mjuka organiska former för att försöka förmedla värme och mjukhet i 
mönstren. Alla mönster är ritade för hand för att tillföra en variation i mönstren 
och för att det som Rowland skriver, upplevs som mer behagligt än det exakta 
upprepade och skapade av maskinen.35 Jag har sedan bearbetat mönstren i 
datorn där de färgsatts och där jag klippt och klistrat för att få fram önskade 
mönsterbilder. Jag har försökt att undvika att mönsterrapporterna ska bli alltför 
komplicerade, samtidigt som jag har försökt att avväga så att mönstren tål att 
tittas på ett tag. Jag har bland annat jobbat med riktningarna så att mönstren går 
att följa på flera riktningar för att det ska ta längre tid att studera mönstret och 
för att de inte ska upplevas som statiska. Mönsterrapporterna är 145x64 cm, där 
jag har arbetat med hela bredden som mönstren trycks på för att få en så stor 
variation i mönstren som möjligt. De blir då endast upprepade på höjden om de 
används som en ensam gardin eller våd, men är gjorda så att mönsterrapport-
erna även går att upprepas på bredden om man vill sy ihop flera tygstycken.

34  Intervju 2/3 2012. Alexandra Moore.
35  Rowland. Looking and Seeing: Pattern and shape. S. 51-52.



Växa

Växa är tänkt att vara ett harmoniskt mönster som visar växande plantor med 
knoppar som väntar på att slå ut. Jag har försökt att ge en illusion av symmetri 
i mönstret då det finns en synlig mittlinje i mönstret, men där varje sida skiljer 
sig från den andra för att ändå skapa en variation. Jag har valt att använda den 
ljusaste gröna tonen på stjälkarna för att låta löven framträda mer, eftersom en 
mörkare ton gav ett hårdare uttryck och gjorde att de slingriga stjälkarna tog 
över i mönstret. Jag har också arbetat med prickar på vissa av löven som gör att 
ytorna uppfattas som ljusare och nya nyanser bildas. Prickarna är också tänkta 
att bidra till att skapa ett djup i mönstret. Genom att låta vissa av löven få två 
färgtoner har jag också försökt att ge illusionen av skugga.

Rapport 145x64 cm
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Växa som gardin.
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Växa som våd mot en vägg.
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Skuggspel

Skuggspel är tänkt att kunna användas tillsammans med Växa, och har därför 
ett mer nedtonat uttryck. Jag har använt konturerna från Växa, och har bara 
valt att färgsätta vissa delar för att låta vitheten dominera i mönstret. Jag har 
också arbetat med prickar för att knyta ihop mönstren, och för att skapa mer 
detaljrikedom och djup i mönstret.

 

Rapport 145x64 cm
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Skuggspel som gardin.



Fågelkvitter

Trädstammarna skapar vertikala linjer i mönstret, och jag har därför försökt att 
få in mer mjukhet och rörelse genom att ge grenarna och löven en mer organisk 
form. Fåglarna är tänkta att ge en extra detalj och fästpunkt i mönstren och att 
ge associationer till fågelkvitter bland lövverken. 
     Jag har arbetat med samma gröna toner som i Växa för att knyta samman 
mönstren. Trädstammarna har en ljusgrön färg för att skapa en mjukhet i 
mönstret, då en mörkare ton gjorde stammar och grenar mer framträdande, 
vilket gav ett hårdare intryck. Istället har jag försökt att framhäva löv-
verken mer och att skapa känslan av djup genom att lägga dem framför och 
bakom stammarna. Jag har även lagt till en blå bakgrundsfärg för att ta fram 
trädstammarna från bakgrunden, då de blev svåra att urskilja mot vit bakgrund.        
Fågelkvitter är främst tänkt att användas för textilier till avskärmning eller som 
en våd, då det finns en risk att endast stammarna eller bakgrunden syns om den 
används som en gardin och veckar sig. 

Rapport 145x64 cm
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Fågelkvitter som våd mot en vägg.

29



30

4. DISKUSSION

Efter mitt undersökande har jag kommit fram till att motivet är en viktig del i 
att skapa sinnesstämmningar och associationer hos betraktaren. Det förmedlas 
också genom färg- och formval och hur formerna är placerade på ytan. Genom 
att tillämpa dessa metoder har jag tagit fram en mönsterkollektion som är 
anpassad för väntrum i vårdmiljöer. 
      Under mitt arbete kom det bland annat fram under en intervju med en av 
inredarna att hon ansåg att det inte går att skapa mönstrade textiler specifikt för 
vården. Jag tror inte att mina mönster skulle kunna appliceras på alla väntrum 
inom vården eftersom textilier ofta väljs ut sist i en inredning och därför måste 
anpassa sig efter rummet och övrig vald inredning. Samtidigt så finns det vissa 
riktlinjer som man kan följa när man skapar mönster för väntrum i vårdmiljöer. 
Jag tror inte att mina textilier ensamt kan bidra till en bra miljö, det krävs också 
att inredningen talar det språk som jag har velat eftersträva när jag har skapat 
mina mönster och det är såklart svårt för mig att kontrollera hur miljöerna 
utformas. Men jag tror att vi behöver mer färg och form i våra miljöer och att 
textilier är en viktig del i det, jag ser därför mitt arbete som ett steg i processen 
för bättre väntrum och en bättre väntan för patienter. 
        Svårigheten under processen har varit att jobba mot en beställare, med 
deras önskemål och att balansera mönstren så att de inte är för neutrala men 
samtidigt inte för detaljerade. Jag gick in i projektet med en vision om att göra 
något som skiljde sig mycket från det som finns på marknaden idag, men har 
under arbetes gång insett att inredare och beställare ofta har en fast bild av hur 
textilier för offentlig miljö ska se ut och att det kan vara svårt att rubba den.
Jag har därför försökt att ta en medelväg, där jag till viss del har anpassat mina 
mönster efter råd från inredare och beställare, men där jag ändå har strävat efter 
att göra något som skiljer sig från marknades textilier för offentlig miljö. I min 
process medförde dessa hårda ramar att jag fick kassera många mönster och 
att det tog väldigt lång tid att skissa fram mitt sista mönster som skulle kunna 
fungera ihop med det ena eller båda mönstren. Det sista mönstret Skuggspel kom 
därför till väldigt sent i processen och blev inte lika genomarbetat som de andra 
två mönstren. Jag anser därför att jag skulle kunna jobba vidare på det mönstret.
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Då det finns hårda brandkrav på textilier för vårdmiljöer har det visat sig att 
det är svårt att undkomma flamsäkerhet i textilierna. Eftersom polyester bland 
annat är tillverkat av olja som är en ändlig resurs, kanske den ekologiska 
bomullen skulle vara den bästa ur miljösynpunkt, men det har samtidigt varit 
svårt att jämföra produkternas totala livscykel. Jag valde det material som 
möter brandkraven och som också kan ingå i en hållbar livscykel om textilien 
återvinns. Under ett handledningstillfälle med Magnus Silfverhielm framkom 
det att det nu pågår en ombyggnation på Karolinska Sjukhuset där man bygger 
in ett sprinklersystem som gör att det inte krävs flamsäkra textilier i dessa 
miljöer.36 Med lösningar som denna kanske det innebär att textiler som inte är 
flamsäkra kommer att användas mer i framtiden.

36  Handledning 2/4 2012. Magnus Silfverhielm.
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Bild 3, http://www.ljungbergstextil.se/index.php?lang=sv&page=saldo

Bild 4, http://www.ljungbergstextil.se/index.php?lang=sv&img=3&page=anna-
sorensson 

Bild 5, http://www.ncscolour.com/sv/vm/produkter/industry/material/studiema-
terial/NCS-Demoposter-Fargcirkel/

Bild 6, http://www.ljungbergstextil.se/index 
php?lang=sv&img=1&page=kazuyo-nomura

Bild 7,  http://www.ljungbergstextil.se/index.
php?lang=sv&img=3&page=kazuyo-nomura

Bild 8, http://bloginteriordesignnu.blogspot.se/2009/11/josef-frank-svenskt-
tenn.html

Bild 9,  http://webshop-login.ljungbergstextil.se/gardintyger/blossom-2

Bild 10,  http://webshop-login.ljungbergstextil.se/gardintyger/blossom-5

Bild 11, http://www.bogesunds.se/Collection.aspx
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Skissfas 1

Abstrakta skisser

7. BILAGOR

Bilaga 1
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Skissfas 1

Abstrakta mönster
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Skissfas 2

Organiska  mönster

Bilaga 2
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Skissfas 3

Björkmönster

Bilaga 3
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Skissfas 3

Kompletterande mönster

Bilaga 4
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