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Förord
Hulda är ett nordiskt namn som betyder god och vänlig. 
Ordet omhulda kommer därav som är ett annat ord för  
att beskydda eller pyssla om. 





abstract
Det här projektet handlar om en frisk vård i en sjuk miljö. Jag tar in naturen till 
sjukhuset för att få patienter att känna sig mer inbjudna, trygga och avslappnade. 
Mitt arbetsområde har varit patientens privata sfär kring sängen.
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1. Bakgrund
Min mamma har varit njursjuk sedan tonåren, vilket har gjort att jag har fått tillbringa 
mycket tid som stöd med henne på sjukhus. Efter dessa erfarenheter vet jag hur viktigt 
det är med en personal och en sjukhusomgivning som tar patienten på allvar och gör så 
att man känner sig hörd och respekterad. En bra omgivning bättrar på helhetsintrycket 
av besöket, det är viktigt att den känns trygg, lugn och välkomnande.
     Om sjukhusmiljöer reflekterade även Rolf Wollert över med en krönika publicerad av 
Svenska Kyrkan.

 ...kanske finns det någon på Landstinget, eller kanske socialstyrelsen som   
 bestämt att det skall vara så fult som möjligt, så att patienterna inte skall trivas  
 för bra och vilja vara kvar för länge... 1

1.1	Problemområde
Till sjukhus kommer man när man är som mest utsatt, både fysiskt och psykiskt. Det är 
därför viktigt att sjukhusmiljön hjälper en att känna sig lugn och tillfreds och att miljön 
inte spär på den rädsla som ett sjukhusbesök i grunden kan medföra. Det är viktigt 
att vistelsen på sjukhuset görs så positiv, trivsam och ombonad som möjligt. Detta för 
att sjukhuset blir som ett andra hem där man ska känna sig bra omhändertagen under 
en period när man är som mest utsatt. ”Vårdmiljöer ska inge trygghet. Den är ofta 
skrämmande och kan påminna om lidande och död.”2

Britt-Maj Wikström diskuterar i boken Estetik och omvårdnad  vikten av att kunna 
känna trygghet. Hon tar upp Maslows behovstrappa, som avser våra psykologiska 
grundbehov. Maslow menar att om vi accepterar dessa behov som grundläggande för 
den mänskliga existensen så har vi en helhetssyn på människan. Efter att ha uppfyllt 
första trappsteget på behovstrappan, de fysiologiska behoven, kommer på andra steget 
trygghet. Behovet av trygghet finns hela livet och ökar i samband med krissituationer. 
För en människa som är sjuk och i behov av vård dominerar trygghetsbehovet. Trygghet 
är något man till viss del kan uppnå genom att arbeta med miljön och omgivningen.  
Maslow menar att en vacker omgivning i en del fall kan ha en avgörande betydelse för 
patientens hälsa.3

     Wikström nämner också Florence Nightingale som var sjuksköterska i 
Storbritannien på 1800- talet och revolutionerade synen på vård. För Nightingale var 
patientens omgivning central.4 

1 Url 1 
2 Isgren, Catarina, Lyckander, Susanne & Strömberg, Berit, Omvårdnad, 1. uppl., 
 Liber, Stockholm, 2003, s. 51
3 Wikström, Britt-Maj, Estetik och omvårdnad, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003 s. 9- 11
4 Wikström, s. 13- 14
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Nightingale diskuterar i Notes on Nursing behovet av omväxling, variation och 
mångfald. Hon menar att bristen på omväxling kan inverka negativt på hälsan.  ”Att se 
samma väggar och tak och samma omgivning under en lång sjukhusvistelse kan skada 
den sjukes nerver och förlänga sjukhusvistelsen.”5 Hon menar att de patienter som visar 
depressiva symptom har blivit utsatta för ”utdragen monotoni”. En omväxlande och 
variationsrik miljö däremot ger patienten oavsett diagnos ett bra humör och främjar 
tillfrisknandet. Nightingale var pionjär med att verkligen betona att miljön patienterna 
vistas i är viktig för det framtida tillfrisknandet. 

 En patient som inte har möjlighet att se ut genom ett fönster utan endast har  
 väggmönstret att betrakta, denna patient är med stor sannolikhet utsatt för  
 onödigt lidande. Detta gäller särskilt patienter med olika febertillstånd.6

Samtidigt betonar hon att variationen av färg och form hos objekt i patientens närmiljö 
inte får ske i alltför snabb takt, då detta kan upplevas stressande för patienten. 7 

I boken Design med omtanke nämns även värdet av att jobba med vårdmiljöer. ” Idag är 

de flesta vårdmiljöer sorgliga miljöer och det är fullkomligt ovärdigt.”8

5 Wikström, s. 15
6 Wikström, s.15
7 Wikström, s. 14- 15
8 Pahlén, Marita & Nilsson, Birgitta, Design med omtanke: en bok om design för hållbar 
 utveckling, Svensk byggtjänst, Stockholm, 2004, s. 28-29

de flesta vårdmiljöer sorgliga miljöer och det är fullkomligt ovärdigt.”
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     Ljungbergs textil tillverkar sina tyger i Sverige och  
     har många mönster som är tänkta för vården.

     Kazuyo Nomura har ritat MARU, NIKO och  
     SEN speciellt för vårdmiljöer. De beskrivs   
     som positiva, glada och snälla. Kollektionen är  
     även ett samarbete mellan designern och Design  
     med omtanke, vars mål är att främja hållbar   
     utveckling genom att skapa miljövänliga produkter  
     för offentlig miljö. 9

     Daniela Litescu har ritat mönstret HOPPY som  
     är tänk att ”sätta fart” på skolor, barnkammare och  
     läkarmottagningar. Den är tänkt att ”förmedla  
     leende, hopp och glädje”.10

     Anna Sörensson har jobbat med naturen som  
     inspirationskälla i mönsterna JARI och MOMIJI.  
     Hon har försökt fånga naturen och dess   
     skiftningar i mönstret för att på så sätt skapa en  
     mer avslappnande miljö.11

     Även Almedahls har gjort många textilier för  
     offentliga miljöer som är inspirerade av naturen.  
     Oftast är det stiliserade mönster med lugna färger.  
     Det svenska företaget Fasad jobbar också en del  
     med mönster föreställande stiliserade naturbilder. 

9 Url 2
10 Url 3
11 Url 4

Mönster för offentliga miljöer
Jag har valt att ta upp mönster från offentliga miljöer hos tre olika svenska textilföretag, 
Almedahls, Ljungbergs och Fasad. Jag har valt att visa de mönster som varit formgivna 
direkt för att passa i sjukhusmiljö eller vårdmiljö men även tagit med exempel från tyger 
för offentliga miljöer som jag tycker tillför något intressant till området. 
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1.2	Problemområdets	avgränsning
Jag har avgränsat mig till att jobba med textila skiljeväggar inom vårdmiljön och 
framförallt med tryckta mönster. 

1.3	Mål	och	syfte
Jag vill tillföra något nytt i sjukhsmiljöer genom tyg och mönster. Mitt mål är att bidra 
till att skapa en mer avslappnad, lugn och varierande atmosfär. Detta vill jag göra 
för att få sjukhusvistelserna mer behagliga och därmed skapa en bättre vårdmiljö för 
patienterna, samt en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom vården. Detta kommer 
bidra till en mer social hållbar utveckling inom vården. 

 Behovet av omväxling för det svältande ögat är lika viktigt som mat för  
 den svältande magen12

1.4	Frågeställning
Hur kan man använda textil för att skapa en sjukhusmiljö som är mer inbjudande, trygg 
och avslappnade än den som finns nu? Kan mönster hjälpa till att få patienter att känna 
sig mer tillfreds och hemma på sjukhus?

12 Wikström, s. 15
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2. Metodologi
2.1	Teoretisk	ram
Som grund i min undersökning kommer jag använda mig av etnologiskt fältarbete.13  
L Kaijser och M Öhlander beskriver i Etnologiskt fältarbete fältarbetet som en metod 
som används inom etnologin för att undersöka människors kultur och levnandsvanor. 
”Under ett fältarbete samlar man på andra människors erfarenheter av vardagslivet.”14

     Fältarbetet kan innefatta intervjuer, observationer och fotografering. Dessa kan 
kombineras för att maximera utbytet av fältarbetet. När det gäller intervjuer som 
fältarbete betonas kvalitativa längre intervjuer framför kvantitiva kortare. Författarna 
poängterar att intervjun är en tvåvägskommunkation, som kräver att den som intervjuar 
är uppmärksam under intervjun och efteråt reflekterar och är kritisk till själva 
intervjun.15

Samtidigt som jag driver mitt undersökande arbete kommer jag använda mig av 
skissande som en metod i ett fenomenologiskt, erfarenhetskapande syfte för att 
komma fram till en passande form som svarar på min frågeställning. Skissandet som 
metod beskrivs i psykologen Pirjo Birgerstams bok Skapande handling. Hon beskriver 
skissandet som sökande efter en okänd form. Hon drar likheter mellan skissandet och 
fenomenologin, med skillnaden att fenomenologin uttrycker sig med ord.  Med sig 
genom hela skissandet använder man sig av intuition och rationalitet. Med intuition 
menar hon att man sysslar med obevisbara sanningar och att man försöker bemästra 
det okända. Man kan påstå att intuition handlar om att lita på magkänslan och att inte 
reflektera, bara känna. Med rationalitet menar hon det vanliga förnuftresonemanget och 
att använda sig av logik och systematiskt tänkande i sitt skissande. Dessa kan tyckas vara 
varandras motsatser men tillsammans hjälper de till i det hon kallar skissprocessen. 
I början av skissprocessen använder man sig av ett collage av idéer. Dessa idéer utvecklas 
under arbetet med hjälp av intuition och rationalitet tills man fattat sitt designbeslut och 
hittat en bestämd form för sitt problem.16  

     ”En skiss kan vara hur dålig som helst. Det gör ingenting under förutsättning att 
skissen föder en ny skiss. Då är det ändå en nyttig skiss”17

13 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, 2., [omarb. och utök.] uppl.,  
 Studentlitteratur, Lund, 2011
14 Kaijser, s.27
15 Kaijser, s. 87
16 Birgerstam, Pirjo, Skapande handling: om idéernas födelse, Studentlitteratur, Lund, 2000
17 Birgerstam, s. 166
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2.2	Praktiskt	utförande
I arbetet genomförs ett etnologiskt fältarbete med hjälp av intervjuer, fotografier 
och observationer. Samtidigt läser jag texter skrivna om området. Slutsatserna av det 
undersökande arbetet kommer ligga som underlag för min skissprocess. Fortlöpande 
under skissprocessen kommer jag analysera mina skisser och mönster med hjälp av 
intution och rationalitet. Slutresultatet kommer att utmynna i två mönster anpassade till 
en vårdmiljö.  
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3. RESULTAT
3.1	Skissprocess

intervju med Heléne Andersson
Jag fick kontakt med Heléne Andersson som jobbar som utrustningshandläggare på 
centralsjukhuset (CSK) i Kristianstad, Skåne. Jag träffade henne för att ta reda på hur 
sjukvården ser på tyg i sjukhusmiljöer, om det är något speciellt man ska tänka på och 
vilka regler det finns.
      När hon ska välja tyger tänker hon på att tygerna ska hänga uppe länge, de ska 
vara hållbara över tid. Därför tycker hon att man inte kan tänka för mycket i trender, 
tygerna ska ”andas 2013” men får inte vara för trendiga eftersom det då finns en risk 
att man tröttnar på tygerna för snabbt. Hon poängterar också att gardinerna inte kan 
bytas för ofta då de kostar mer än gardiner för hemmet. Tygerna de använder måste vara 
flamsäkra typ Trevian CS. Dessa tyger bleks inte på samma sätt som tyger för hemmiljö. 
Det är även krav från Vårdhygien att textilierna ska kunna tvättas i 60°, och att de ska tas 
ned och tvättas tre gånger om året.
     När det gäller att inreda vårdmiljöer där patienterna vistas har de nu fått nya 
direktiv från Vårdhygien om avtorkbara klädslar på möblerna för att därigenom minska 
infektionsrisken. Vårdmiljö vill gärna att det ska användas så lite textilier som möjligt 
i lokalerna då de kan sprida smitta. Men Heléne poängterar att det inte är möjligt att 
utesluta textilier helt från sjukhuset. 
     Nyligen har de fått i uppdrag av sjukhusledningen att ta in mer natur i sjukhuset, då 
naturen får oss att må bättre och har en läkande effekt på patienter. Hon berättar att de 
själva har varit på studiebesök på en dialysavdelning på Gotland som är byggd rund med 
stora fönster som vetter mot naturen och havet. Oftast tänker man på placeringen av 
sjukhuset när man bygger nytt, just med tanke på naturens läkande effekt.
     Heléne anser att färgglada tyger passar bäst i korridorslut där man bara går förbi 
en liten stund, eller i enstaka fall i ett dagrum. Hon tycker att man i ett vårdrum där 
patienter vistas länge inte kan sätta ett tyg som innehåller ”för mycket mönster och 
för mycket färger”. Just när det gäller färg tar hon upp ett exempel där de skulle byta 
draperierna runt sängarna till ett grönt tyg. Grönt som ska vara ”naturens” färg och verka 
lugnande, upplevdes inte alls på det sättet. Patienterna började snabbt klaga över att de 
mådde dåligt av färgen. 
     Något de har på flera ställen är draperier, både på provtagningen, runt sängar och på 
uppvaket. Dock är detta något som Vårdhygien skulle vilja byta ut mot avtorkbara skärmar 
för att undvika smittspridning. På min fråga om man kanske skulle kunna ha mönster på 
draperierna svarar hon att många som besöker sjukhuset inte vill att det ska vara jobbigt 
runt omkring dem, att det ska vara lugnt där de ligger. När jag frågar om man inte kan 
byta draperi beroende på patienten så svarar hon att det inte finns resurser till det. 18

18 Från intervju med Heléne Andersson
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Bilder från studiebesök CSK i kristianstad
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Intervjuer med sjukhusveteraner
För att undersöka vad patienter tycker beträffande sjukhusmiljöer och deras tyger har 
jag gjort en djupintervju och flera kortare intervjuer med människor i olika åldrar som 
av olika anledningar tvingats vistas/sova på sjukhus. Gemensamt för alla intervjuerna var 
att de upplevde sjukhusomgivningen som identitetslös, osäker och otrygg. Många höll 
med om att omgivningen skulle kunna förbättras med mer färg, mönster och textilier. 19

I djupinterjvun träffade jag Lotta Rolfsson som har SLE, en kronisk autoimmun 
reumatiskt sjukdom. Då det är en autoimmun sjukdom behöver hon läggas in på sjukhus 
så fort hon blir sjuk. 
     Hon säger att hon aldrig känner sig otrygg på sjukhuset eftersom hon vet att de som 
arbetar där är utbildade, men att omgivningen ofta kan vara kall och tråkig. Hon gillar 
inte att sova över på sjukhus. 
     Jag frågar henne om hennes senaste sjukhusvistelse och om hur det kändes då. Sist 
hon låg inlagd var i Malmö då fick hon dela rum med en annan dam som skrek på 
natten. Då var det skönt att ha draperier att dra för runt sängen för att skapa någon slags 
privat sfär. Jag undrar om hon skulle känt samma om hon hade haft vikskärmar runt 
sängen. Hon tror inte alls att det skulle skapa samma slags rum, prvata sfär och trygghet. 
Det fina med draperierna är att de i princip går ända upp till taket och att de absorberar 
en del ljud. Hon anser att det är tråkigt att draperierna alltid ska vara i samma färg; 
orange eller så kallat ”pissgult”. Att det skulle kunna vara ohygienskt med tyg har hon 
inte haft en tanke på. 
     Jag undrar hur mycket hon brukar reflektera över omgivningen när hon är sjuk. När 
hon är riktigt sjuk sover hon bara och tänker inte alls över hur det ser ut runt omkring 
henne, men när hon har blivit bättre tycker hon att omgivningen är viktigt. Då vill hon 
gärna kunna välja vad hon ska titta på. Oftast finns där bara en tv och kanske någon 
liten tavla. Tv brukar hon inte vilja titta på och tavlorna brukar vara för små för att man 
ska kunna se vad de föreställer från sängen.
     Hennes ”favoritställe” att vara inlagd på, har varit infektionen i Kristianstad. Där 
ligger rummen på bottenplan och har stora fönster som vetter ut mot gräs och lite träd.

 ”När jag är sjuk tycker jag om hur naturen skiftar och rör sig. Jag känner mig  
 tryggare om jag har naturen nära.”20

 Hon gillar det gröna, det är lugnt och lyckligt. För henne är det viktigt när tygmönstret 
föreställer något, hon vill ha något att titta på och sjunka in i. 21 ”Jag ligger inte och tittar 
på en randig gardin”.22

19  Från intervjuer med Lisbeth Rosberg, Lars Jarl, Liv Samuelsson, Charlotte Lindholm, 
 Per von Schantz, Linda Johansson, Lars Ohlsson och Lotta Rolfsson.
20 Från intervju med Lotta Rolfsson
21 Från Intervju med Lotta Rolfsson
22 Från Intervju med Lotta Rolfsson
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Naturens läkande kraft
Efter de intervjuer jag gjort framgick det att vårdmiljön spelar stor roll för patienterna 
men inte riktigt hur en gynnsam vårdmiljö ska vara.
     I boken Omvårdnad som är tänkt som kurslitteratur för blivande vårdpersonal, ges 
kunskap i hur man bäst tar hand om patienter. Där behandlas bland annat vad estetik 
kan göra med patienter i vårdmiljö23. Författarna anser att hur man inreder vårdmiljön 
är extremt viktigt. Att ha något att titta på påverkar oss både när det gäller färger och 
former, det mest viktiga att ta hänsyn till är den nära vårdmiljön. Författarna föreslår att 
den ska vara: ”Ljus, fräsch och stimulerande med exempelvis växter och något vackert att 
titta på.”  Vad man ska titta på menar författarna är olika beroende på vilken miljö man 
är van vid att vistas i. ”Naturbilder kan minska stress och rädsla för en del och för andra 
är det bättre med stadsbilder.” Samtidigt menar författarna att nyopererade patienter 
som placerats i sjukhusrum med utsikt över höstträd med löv i lysande färger behövde 
mindre smärtstillande än för patienter som hamnade i ett rum med fönster mot en hög 
tegelmur.24 

Wikström har tagit del av en etnologisk studie av Eva Londos som har undersökt 
bildbruk och interiörer i svenska hem under olika tidsepoker. De mest typiska bilderna i 
hemmet föreställde eller hade anknytning till naturen. Enligt studien var det viktigt att 
bilden förmedlade harmoni och jämnvikt.25 
    Wikström har även tagit del av Roger Ulrichs forskning. Ulrich är professor vid 
Center for Health Systems & Design, College of Architecture, Texas A&M University, 
USA. Hans forskning visar att betraktande av naturscener, eller att vistas i en naturmiljö, 
minskar känslan av rädsla och ängslan hos en stressfylld person. Personer som får se 
naturbilder fylls av positiva känslor och upplever sig vara mer vänliga och upprymda än 
de som får betrakta trädlösa stadsmiljöer. Det är inte alltid det finns möjlighet att placera 
patienter vid fönster med naturutsikt. Ulrich säger därför att fönsterlösa patientrum som 
ofta är fyllda med diverse instrument och maskiner skulle behöva göras patientvänligare 
genom att erbjuda något att vila ögonen på.26

I Design med omtanke intervjuas Alexandra Moore, utbildad civilekonom och 
inredningsarkitekt, som för tillfället forskar om hur miljön påverkar vårt välbefinnande 
och vår trivsel. Moore menar att människan inte är gjord för att vistas så mycket 
inomhus som vi gör, vilket bidrar till att vi bli understimulerade. ”Våra sinnen får en 
överdos av intryck medan andra får för lite stimulans”.27  

23 Isgren, Catarina, Lyckander, Susanne & Strömberg, Berit, Omvårdnad, 1. uppl., 
 Liber, Stockholm, 2003
24 Isgren, s. 50- 51
25 Wikström, s. 33
26 Wikström, s. 90- 91
27 Pahlén, Marita & Nilsson, Birgitta, Design med omtanke: en bok om design för hållbar 
 utveckling, Svensk byggtjänst, Stockholm, 2004, s, 28- 29
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Hon menar att naturen ger oss variation och rörelse vilket gör att vi trivs väldigt bra 
utomhus och vill jobba med att omsätta detta inomhus.28 

Det är tydligt att det är positivt att ta in naturen till sjukvården för att skapa en friskare 
och tryggare miljö. Det jag vill ta fasta på i mitt gestaltande arbete är hur naturen 
kan hjälpa till i en läkande process, och hur färg och form kan göra skillnad. Då de 
mönstrade textilierna kommer att hänga vid sängen, det mest privata, är det viktigt 
att man inte känner sig hotad av dem. Skogen och den vilda naturen kan lätt verka 
skrämmande för den som inte är van. Därmed valde jag att arbeta vidare med den 
tuktade naturen. Med tuktad natur menar jag de blommor, buskar och träd vi har i 
vår trädgård eller som inomhusväxter. Dessa ger en känsla av natur men inte alls med 
samma grad av osäkerhet som vilda skogar och ängar kan ge upphov till. De påminner 
oss även om hemmet och om att vara hemma, vilket i sin tur kommer bidra med en 
större trygghetskänsla. 

Att hitta krukväxter eller trädgårdsväxter som många tilltalas av kan vara svårt. Först 
tänkte jag på pelargonier, något som många har en relation till antingen själv eller 
känner igen hos äldre släktingar. Jag började även skissa på trädgårdsblommor så som 
Riddarsporre och Stockros på grund av deras vertikala riktning och formspråk. Jag 
tänkte också på olika sorters klätterväxter som naturligt slingrar sig, så som Krasse och 
Luktärt. Dessa passar väldigt bra i en mönsterrapport. 
     Jag valde att gå vidare med Stockros och Krasse, dessa blommor kan ses som svenska 
men kommer utrsprungligen från Orienten (Stockros) och från Central/ Sydamerika 
(Krasse). Detta gör att människor från olika kulturer kan känna igen sig i mönsterna.  
     Mina mönster ska finnas i ett rumsligt sammanhang som skiljeväggar, vid 
provtagning, uppvak efter operation eller mellan sängar i sovrum. Tygdraperi som 
skiljevägg istället för vikskärm verkar för en privat sfär som känns ombonad och mjuk i 
en annars steril miljö.  I ett draperi utnyttjar man hela tygets bredd, vilket även kommer 
göras i mina mönster.

28 Pahlén, Marita & Nilsson, Birgitta, s. 28- 29
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Tidiga skisser på olika tuktade växter som Stockros, Luktärt och Pelargonier
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Skissprocess mönstret: stockros
Stockrosornas tydliga riktning och storlek blev min inspirationskälla. Jag ville utnyttja 
att mönsterna skulle användas som draperier och därför hänga flera längder efter 
varandra. Därför ville jag använda hela tygets bredd i rapporten. Stockrosorna fungerar 
både som avskärmande och inbjudande. Jag ville jobba med stora penseldrag och inte ha 
för mycket detaljer i mönstret, mönstret ska inte helt ta över i rummet utan endast bidra 
till en lugnare, tryggare atmosfär. Rapporten är stor, ca 150 x 150 centimeter. Detta för 
att maximalt utnytta stockrosornas naturliga storlek. 
Se bilaga ett för utdrag ur min anteckningsbok under processen.

Processen började med att skissa på olika stockrosor för att hitta ett uttryck som jag 
gillade och ville använda i mina mönster. Det var viktigt att hitta en form där det inte 
krävdes för mycket detaljer utan att man lätt och okomplicerat kan läsa av blommorna. 
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Det var svårt att hitta en form jag var nöjd med, och började därför att skissa i skala 1:1 
på vaxpapper för att komma loss, skissa på rapportens form och för att få upp en storlek 
som kändes bra på blommorna. Här bestämde jag mig även för att jobba med en mer 
stiliserad form av växten där blommor, knoppar och blad växer lite huller om buller. 

Med skisserna i vaxpapper som utgångspunkt fortsatte jag mitt formsökande mot en 
mer abstrakt form där jag hade Stockrosornas djup och rundade form i åtanke. Till slut 
hittades den form som letats efter.
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Ovan visas första skissen på rapporten i svartvitt både i fullskala och test av rapporter-
ingen. Därefter valde jag att förskjuta rapporten eftersom en rand bildades när mönstret 
rapporterades och för att man ska kunna klippa av tyget var som beroende på vilken 
längd draperiet ska ha. Tanken är också att man ska kunna se och förstå rapporten även 
om man ligger nära och lite högre upp, som exempelvis i en säng. Den nya rapporten 
skapade ett bättre flöde i mönstret.
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Därefter började jag skissa i färg. Färgen på Stockrosornas blommor är viktig för att 
kunna förmedla dess djup. Rapporten skrevs även ut i fullskala för att kunna se detaljer 
som behövde åtgärdas.
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Skissprocess Mönstret: Krasse
I arbetet med att ta fram mönstret inspirerat av klätterväxter, ville jag få fram det 
oregelbunda och oordnade med naturen i ett mönster som känns ordnat. Mönstret ska 
kännas spännande samtidigt som det inte får ta över och kännas skrämmande. Det ska 
vara lite svårare att se var en rapport slutar och var nästa börjar, det ska vara lite klurigare 
att fundera ut och därmed ska man kunna titta på det länge. Mönstret är uppbyggt av tre 
”olika rapporter” och blir slutligen ca 150 x 150 cm brett. 
Se bilaga ett för utdrag ur min anteckningsbok under processen.

Ovan visas utdrag från de första skisserna. Både skisser på blommornas/ bladens 
form men även på olika förslag över hur rapporten kan se ut. Jag ville hitta en rapport 
som känns spännande att titta på samtidigt som den inte är stressande för patienten. 
Skissade även i fullskala på vaxpapper, men ansåg att rapporten blev för rörig.  Därefter 
skissade jag på hur man kan spegelvända och vrida en mindre rapport för att skapa nya 
större rapporter och mönster. Detta skulle även göra att rapporten upplevs mer ordnad 
och mindre rörig.
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När jag fått upp en bra form för min grundrapport, experimenterade jag något med 
olika storlekar. Jag ville göra krassen något större än verklig skala för att mönstret inte 
skulle kännas för småmönstrat och därmed rörigt. Två större rapporter brevid varandra 
får plats på en längd. Mönstret halvförsattes även för att undvika bildandet av ränder. 
Därefter började jag skissa i färg. Krassens blommor gjordes i både orange och röd för 
att efterlikna krassens skiftande färger. Efter noga övervägande gjordes krassens stjälkar 
olika tjocka för att mer efterlikna riktiga blomsterstjälkar. 
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3.2	Argument	för	designbeslut
Ett Tygdraperi som skiljevägg istället för vikskärm verkar för en privat sfär som känns 
ombonad och mjuk i en annars steril miljö. Det är viktigt att patienterna ska känna 
sig tillfreds och trygga med draperierna. Mönsterna får inte uppfattas som spretiga 
eller oroliga och därmed bidra till stress och oro vid sjukhusängen. Därför använde 
jag mig av stora penseldrag och gjorde mönsterna något abstrakta. Man ska snabbt se 
vad mönsterna föreställer och sedan om man vill, kunna fördjupa sig i dess uttryck och 
detaljer. Jag ville ha vit bakgrund för att de inte skulle ta för stor plats i rummet och för 
att blommorna mer skulle ”poppa” i en annars steril miljö. Även eftersom det är lättare 
att upptäcka fläckar mot en vit bakgrund samt att vitt ger en större renlighetskänsla än 
andra färger.

Färger påverkar oss mer än vad vi tror och kan hjälpa till med att försätta betraktaren i 
olika sinnestämningar. Detta ska man ha i åtanke när man designar mönster för sjuk-
husmiljöer. En som har skrivit om färg och färgers påverkan på människor är Johann W. 
von Goethe, tysk diktare och vetenskapsman som levde mellan 1749 och 1832. Goethe 
lägger i boken Färglära ”grunden för ett medvetet estetiskt bruk av färger”. Han menar 
att färger skapar stämningar, men de fogar sig också efter stämningar. Goethe diskuterar 
även vad olika färger gör och betyder för människan. Han anser att gult ger ett varmt 
och behagligt intryck. Orange orsakar upphov till livliga känslor. Rött ger upprörda 
känslor. Grönt ger sentimalitet och drömmande och blått ger ett kyligt intryck och ska-
par medvetande och vakenhet. Blått gör även så att man blir lugn och kommer in i sig 
själv.29 Färgen på mönsterna valdes efter vilken färg blommorna brukar ha i naturen, för 
att öka igenkänningsfaktorn och därmed bidra till att patienterna känner sig tryggare i 
den miljön. Färgen valdes också för att vara könsneutral, och därmed inte påverka någon 
främmande under vistelsen. 

Längden på sjukhusdraperier varierar. Bara på CSK där Heléne Andersson jobbar har 
de mer än tre olika längder på och typer av draperier. På vissa ställen är det viktigt att 
personalen ska kunna se in till patienten när draperierna är fördragna, exempelvis vid 
uppvak efter operation. På sådana ställen sys det fast ett nätaktigt tyg högst upp på 
draperiet. På andra ställen finns det patientliftar i taket, där får draperierna sättas fast i 
väggarna. Längden på draperierna kan därför variera. De brukar ligga på mellan 190- 
220 cm och vara placerade så att de släpper 20 centimeter från golvet. Numera sys inte 
längderna ihop då det blir för svårhanterligt vid tvätt. Det går mellan tre och fyra  
längder för att täcka runt en säng. 30

29 Wikström, s. 65- 67
30 Mail från Heléne Andersson
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Tyget jag valt är av polyester och heter Upholstery Pollin, 470 g/ m². Naturligtvis är det 
även flamsäkert för att möta de krav sjukhusen ställer. Jag ville ha ett lite tjockare tyg för 
att bidra med att hålla ned ljudnivån i rummet. Tyget har även en tydlig struktur i sig, 
vilket ansågs viktigt då polyestertyg kan kännas väldigt plastigt. Ett polyestertyg med 
struktur däremot erhåller känslan av ett grövre bomullstyg, vilket påminner om tyger 
som används inom hemmet. 

Mönsterna kommer att digitaltryckas, vilket är billigare, snabbare och ger mindre 
miljöpåverkan än om de skulle rotationstryckas eller screentryckas. Vid digitaltryck 
använder man endast så mycket färg man behöver för att få fram trycket, inte mer. På 
tryckeriet där jag kommer trycka upp mina mönster används vattenbaserade pigment 
och disperisionsfärger, vilket är den mest miljövänliga tryckprocessen som finns idag.31 
För att veta att mönstern skrivs ut i rätt färg på tryckeriet, har jag valt att färgkoda 
dem med NCS. Detta för att vara säker på att jag och tryckeriet talar samma språk och 
använder samma färgsystem. Se bilaga två för färgkodningen.

3.3	Slutsats
Som sjuk är man väldigt utsatt och man kan känna sig osäker och otrygg.  Det är av 
största möjliga vikt att kunna känna trygghet och omhändertagande i en sjukhusmiljö 
för att tillfriskna snabbare. Mönster kan hjälpa till med detta. 
     Utifrån min frågeställning hurvida man kan använda textil för att skapa en tryggare, 
inbjudande och mer avslappnande sjukhusmiljö och om mönster kan hjälpa patienter 
att kännas sig mer tillfreds på sjukhus, har mitt arbete resulterat i mönster för draperier 
som används runt sjukhussängarna för att öka och trygga patientens privata sfär. Baserat 
på naturen som har en läkande effekt på människor har jag tagit fram två mönster med 
inspiration av tuktad natur som Stockrosor och Krasse. 

31 Mail från Andreas Beckung
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De färdiga mönsterrapporterna
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miljöbilder
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4. DISKUSSION
En nackdel med mina draperier är att de kommer att ha en fram- och baksida. Något 
som de enfärgade tyger som används inom vården idag inte har. Även om mina mönster 
kommer att digitaltryckas, vilket innebär att färgen inte kommer blöda igenom lika 
mycket som den kan göra vid screentryckning, kommer trycket att synas på baksidan av 
draperiet. Det finns då tre alternativ. Alternativ ett är att ha mönstret mot sängen och 
inte bry sig om att trycket kan blöda igenom, då det viktigaste trots allt är att patienten 
har det bra. Alternativ två är att hänga upp dubbla draperier. Detta kan verka som en bra 
lösning men då kommer det behövas dubbelt så mycket tyg vilket är en kostnadsfråga. 
Alternativ tre är att trycka upp mönstret på både fram- och baksidan. Risken är då att 
färgen inte kommer att bli jämn och att den kommer att lysa igenom på båda sidorna. 
Jag tycker det bästa alternativet är nummer ett och att man helt enkelt får bortse från att 
trycket kan lysa igenom på baksidan. Det viktigaste är att se till patientens välmående. 

Mitt projekt handlar i grund och botten om frågan frisk eller sjuk vård? Hur ska vi 
behandla våra patienter och vilka krav ska patienterna ställa på sjukvården. Man kan 
ställa sig frågan om vad som ska prioriteras. Jag vill med mitt projekt diskutera hur man 
kan se annorlunda på sjukvården och hur viktig vård kan vara för själen. Ett exempel på 
detta kommer från intervjun med Heléne Andersson, då hon berättar om Vårdhygiens 
nya krav. Dessa krav innebär på lång sikt att alla draperier runt exempelvis sängar skall 
tas bort och ersättas med vikväggar inklätt med galontyg. Detta för att underlätta 
rengöringen och därmed minska risken för smittspridningar. Detta är säkert mycket 
bra ur Vårdhygiens synpunkt men för patienten kommer det innebära att den privata 
sfären som ett draperi kan bidra med kommer att försvinna och att ljudnivån i rummen 
kommer att bli betydligt högre. Det lilla som gör ett sjukhus ombonat och kanske till 
och med mänskligt kommer att försvinna. Frågan är om det blir en bättre sjukvård om 
man tar bort de mjuka värderna och chansen till en privat sfär i sjukhusets offentliga 
rum? Jag är tveksam...
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NCS till Mönster: Krasse

Bakgrund: Otryckt

s 2570 - g30y 

S 1070 - g40y
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S 0585 - y50r

S 1085 - y80r
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