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Abstract
The purpose of this project is to design an understandable pattern collection for textiles. 
The textiles will be used in an newly built elderly carehome to give a more welcoming 
feeling and a pleasant indoor environment. My targetgroup is elderly, nurses and relatives. 
By working with both colorperception and comprehensible illustrations, that elderly easier 
understands, I hope the collection will bring memories back and that the pattern will be 
something to reflect about.

Målet med projektet är att med hjälp av en begriplig textil mönsterkollektion minimera 
den institutionskänsla som kan uppstå på ett nybyggt äldreboende. Mönsterkollektionen 
ska i form av väggbonader placeras i det offentliga rummet på de avskalade, vitmålade 
väggarna för att ge en mer välkomnande känsla och trivsam innemiljö. 
Min målgrupp som jag har arbetat med är boende, personal och anhöriga. Genom att 
arbeta med en mönsterbild som är förståelig är förhoppningen att den textila mönster-
kollektionen ska väcka minnen till liv och att betraktaren ska reflektera över samspelet 
mellan flora och fauna.
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Mönster, textil, väggbonad, salutogen omsorg, offentlig miljö, hållbar utveckling
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Vi står inför en förändring; vi blir allt fler i samhället och vi blir dessutom äldre. 
Om tio år tros Sveriges befolkning i åldern 65 år och uppåt ha ökat med 314 000 
personer. Man ser dessutom att i framtiden kommer alltfler uppleva sin 100 årsdag.1  
Ju äldre man blir desto större är risken att drabbas av bland annat demenssjukdom. 
Det här betyder att fler behöver nya bostadsalternativ och att nya äldreboenden kommer 
behöva byggas runt om i vårt land. 
I Vimmerby har man nyligen byggt ett nytt äldreboende med 108 lägenheter. Kommunen 
har byggt äldreboendet efter ett salutogent koncept och idag gör flera personer från när-
liggande kommuner studiebesök i Vimmerby för att titta på det nya äldreboendet, bland 
annat folk ifrån Västervik och Oskarshamns kommun. 
Äldreboenden har under några decennier genomgått en avinstitutionalisering och blivit 
mer hemlika. De äldre får egna rum eller lägenheter som de själva får inreda. 
Men fortfarande finns institutionskänslan kvar. Hemmet och institutionen skiljer sig från 
varandra i ett flertal avseenden. En institution är en formell och professionell organisation 
med mekaniska relationer, ett hem har känslomässiga och personliga band.2   
Inom äldreomsorgen är det ytterst sällan som sjukdomar kan botas. Man kan säga att de 
äldre som flyttar till äldreboenden befinner sig i livets fjärde fas. Det är en fas av växande 
behov till följd av åldrande och sjukdom samt funktionshinder. Har man väl en gång 
flyttat är sannolikheten mycket hög att äldreboendet också är platsen att dö på.
De som idag bor på ett äldreboende är alla i ett palliativt skede där det handlar om att 
fortsätta leva hela livet ut med de sjukdomar och funktionsnedsättningar man har. 
Ett äldreboende har två primära funktioner; det ska både vara en bra bostadsmiljö och 
en god arbetsmiljö. Först och främst ska det fungera som en bostad för äldre människor 
som behöver hjälp i sin vardag, men det ska också fungera för den personal som arbetar 
där. Äldreboendet har utöver detta flera sekundära funktioner; det ska fungera som rum 
för social samvaro med anhöriga och andra som besöker byggnaden, det ska också ges 
möjlighet till att samlas i större grupper för sociala sammankomster och gemensamma 
aktiviteter. 3 Levnadsmiljön är viktig och att man vistas i en miljö som ger livet en 
mening. Inomhusmiljöns utformning har stor betydelse för hälsa och välbefinnande, det 
är viktigt att den är välkomnande, inbjudande för boende, anhöriga och för medarbetare.4 
I boken Design med omtanke står det också att goda miljöer får oss att må bättre och 
bli friskare. Ofta inser man inte vilken stor betydelse den fysiska miljön har för hur 
människor mår, att en vacker miljö och hälsa hör ihop. 5 

1. http://www.expressen.se/nyheter/scb-svenskarna-blir-fler--och-aldre/
2. Westlund Peter, Salutogen design är framtidens äldreboende (sida. 41)
3. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida.128)
4. Berglund Monica, Salutogent äldreboende (sida. 109)
5. Redaktör: Nilsson Birgitta, Pahlén Marita, Design med omtanke (sida. 27)
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1.2 Mål och syfte
Syftet med detta projekt är att designa en mönsterkollektion som kan tillämpas i det 
offentliga rummet på ett nybyggt äldreboende i Vimmerby kommun.  Genom att arbeta 
med en textil mönsterkollektion har projektet avsikten att ge äldreboendet en mer 
ombonad känsla vid gemensamma utrymmen bland annat vid entré, och därmed skapa en 
trivsam miljö för både brukare, personal och anhöriga. 
I boken Vårdmiljöns betydelse, uppges det att färg har en betydande roll och att det 
är något man värdesätter även när man blir äldre. I en intervju med personer över 
80 år, svarade 78 % att färg var viktigt för dem.6  Jag vill därför göra en färgrik 
mönsterkollektion som kan användas på de avskalade väggarna i det nybyggda 
äldreboendet. Förhoppningsvis kan textila väggbonader liva upp entré och samtidigt 
hjälpa till att minimera de stora, vita, sterila väggytorna som existerar på äldreboendet. 
(se bilaga 1)

1.3 Problemområde
Utbudet på flamsäkra textilier för offentlig miljö varierar. Men efter att ha undersökt 
marknaden upptäckte jag att många textila mönster är enkelt uppbyggda för att kunna 
användas som gardin och kanske inte som väggdekoration. I min marknadsanalys hittar 
man flera exempel på att mönsterformgivare hämtar inspiration från växtriket. (se bilaga 
2.) När jag gjorde min sammanställning av analysen tog jag med mönstrad textil som 
Vimmerbys nya äldreboende har i sina samvarorum i form av gardiner. Jag tog även med 
Lena Boijes mönster som återupptagits i produktion. Hennes mönster är väldigt natur-
trogna och lätta att förstå med harmonisk färgskala. Det är ganska kompakta mönster 
där rapporten är fylld och innehåller knappt några fria ytor. Det är något som jag vill 
bortgå ifrån i min design för att göra mönstret klart och tydligt. Företaget Drapilux har 
en kollektion, WE CARE, som vänder sig till äldreomsorgen och de som drabbats av 
demens. Deras kollektion har avsikten att ge både en lugnande och stimulerande vardag. 
De har arbetat med sex olika färgteman där bland annat färgen grön, lime, är en utav 
dem. Tanken är att föra in naturen i inomhusmiljön. Enligt Drapilux ska blommönstren 
i deras kollektion stimulera långtidsminnet och de olika färgnyanserna i varje tema ska 
komplettera varandra.7 Det jag söker är ett alternativ till de enkla mönstrade textilierna 
som finns på marknaden idag.  Jag vill designa ett mönster som är mer berättande, 
ett innehållsrikt, levande mönster som min målgrupp kan studera och vidare kunna 
reflektera över.

6.  Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida. 173)
7. www.drapilux.com
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1.4 Problemområdets avgränsning
Jag har valt att samarbeta med ett nybyggt äldreboende i Vimmerby kommun som 
består utav två husenheter, det norra och det södra. Äldreboendet rymmer 108 
bostadslägenheter. I varje husenhet finns dagverksamhet, samvarorum samt personal- 
och kontorsutrymme. Vimmerby kommun har valt att bygga och arbeta med salutogen 
design och omsorg, vilket innebär att vardagen ska göras så betydelsefull och begriplig 
som möjligt, samt att man skapar en miljö där det finns saker att diskutera kring och som 
motiverar. Min målgrupp kommer att vara boende, personal och anhöriga.  Jag har även 
valt att begränsa mig till tomma väggytor som exixterar i det nybyggda äldreboendet, 
bland annat i de två entréerna. 

1.5 Frågeställning
Hur kan jag med hjälp av en textil mönsterkollektion minimera institutionskänslan på ett 
salutogent äldreboende, och bidra till en trivsam inomhusmiljö för både brukare, personal 
och anhöriga?

7.



2. Teori och metod
2.1 Teoretisk ram
Det salutogena synsättet fick sin benämning 1991 av Antonovsky, professor i medicinsk 
sociologi, och är ett exempel på en holistisk modell inom det humanistiska perspektivet.  
Ett salutogent synsätt fokuserar på faktorer som gör att människan bibehåller hälsan till 
skillnad från vad som orsakar sjukdom. Det handlar om en meningsfull, begriplig och 
hanterbar vardag, miljö och omsorg. 8 Detta förhållningssätt har fått stort genomslag inom 
den kommunala äldreomsorgen i Sverige, där man försöker skapa möjligheter för äldre 
att ägna sig åt det som de upplever som meningsfullt och lustfyllt. Det kan handla om 
gemenskap, umgänge eller samtal.9 När man pratar om att se på miljön med ett salutogent 
synsätt, beaktar man miljöns betydelse både utifrån hur den ser ut, och hur det känns att 
vara där. Upplevelsen av den psykosociala miljön är subjektiv, det handlar om vad vi ser 
och känner, vem och vilka vi möter och hur vi blir bemötta. Man strävar efter att skapa 
en boendemiljö som liknar ett hem och inte en institution. 10

Vad är skillnaden på ett hem och en institution?
Enligt filosofen Levinas är hemmet en förtrolighetssfär, det vill säga en plats där 
människan känner trygghet, njutning och där hon kan vara sig själv. Hur man definierar 
ett hem beror på vem man frågar. Ett hem kan stå för välkomnande, och igenkännande. 
Det kan också vara en plats med gemenskap och jämlikhet. Hemmet kan också definieras 
som en plats där vi tillåts vara privata eller en plats vi förknippar med intimitet och 
omsorg om de människor vi älskar.  Säkerhet, kontroll, en plats där man kan vara lugn 
och känna sig avslappnad på, kan också känneteckna ett hem. 11

En institution däremot kan enligt sociologen Goffman vara en plats i vilken alla 
aspekter av individens liv är underordnad och beroende av institutionens organisation 
och auktoritet. Makten i institutionen är hegemonisk och hierarkiskt uppbyggd.  De 
mest extrema institutionerna i vårt samhälle utgörs av fängelser och slutna psykiatriska 
vårdinrättningar. Det vill säga platser där människor är frihetsberövade och åtskilda 
från samhället. När en äldre person inte längre kan bestämma över egna beslut så som 
att kunna gå ut när man vill, kan det upplevas som att man blir frihetsberövad, men då 
beror det inte på låsta dörrar utan snarare på en funktionsnedsättning, samtidigt som 
frihetsberövning är en av de aspekter som definierar och karaktäriserar en institution.12

Begreppet hemkänsla rymmer mycket mer än bara den fysiska miljön på ett boende.  

8. Wijk Helle (red) Vårdmiljöns betydelse (sida. 314)
9. Wijk Helle (red) Vårdmiljöns betydelse (sida. 315)
10. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida. 313)
11. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida. 79) 
12. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida. 80)

8.



Även om det är svårt att tillmötesgå alla finns det ändå generella faktorer i den fysiska 
miljön som påverkar oss, såsom rummets storlek, materialval, färgsättning, möblering, 
belysning med mera. 13 Att skapa en generell hemkänsla innebär en mängd utmaningar 
eftersom hemkänsla, det som man uppfattar som hemlikt är så starkt kopplat till 
personliga erfarenheter och den personliga inställningen till miljön. Olika personer och 
grupper har olika ideal om vad som är hemlikt och ger hemkänsla. 14

2.2 Väggutsmyckning
Bruket av textila väggbeklädnader går långt tillbaka i tiden. I det gamla Orienten 
användes mönstrade väggbeklädnader vid utsmyckandet av tempel och palats. I bibeln 
kan man också hitta spår av vävda tapeter.15 Den första vävda tapeten i Europa som man 
känner till är från 1000-talet. Man använde sig av naturmaterial och de vävda tapeterna 
så kallade gobelänger vävdes med till exempel ullgarn. Gobelängerna hade sin plats 
på slott och herresäten under många hundra år. Bildvävnaderna användes främst till 
att hängas på de enorma stenväggarna i bostäderna, där de hade både en dekorativ och 
praktisk funktion. Väggtextilierna skulle hjälpa till att stå emot kyla, hålla bostaden varm 
och skydda för drag. När man flyttade togs textilen ned och fick följa med till nästa slott 
för att fylla sin funktion. Även i kyrkorna hängde man bildvävar för att pryda det kyrkliga 
rummet vid högtidliga ceremonier.16

Idag har vi inte något praktiskt behov utav väggbeklädnad på det sätt som man hade förr 
i tiden. I dagens privata hem kan man istället hitta tygtavlor där man har spänt upp sitt 
favorittyg på träram för att smycka de vitmålade väggarna. Tavlorna är enkla att byta ut 
och istället för att tapetsera om ett helt rum, kan man enkelt förnya och förvandla det 
genom att byta ut textilmönster som ger färg åt väggarna.

2.3  Vimarhaga och Borghaga
Min uppdragsgivare heter Anita Milered och är både projektledare och inköpare av 
inredning till det nybyggda äldreboendet i Vimmerby kommun. Det nya äldreboendet 
består utav två hus som sitter ihop med varandra, Vimarhaga och Borghaga. I dem finns 
sammanlagt 108 bostadslägenheter fördelade på tio avdelningar för bland annat äldre med 
demenssjukdom. I både Vimarhaga och Borghaga finns dagverksamhet, samvarorum, 
matsal samt personal- och kontorsutrymmen.  Vimmerby kommun har köpt ett salutogent 
koncept och byggt det nya äldreboendet efter det. Man har bland annat anlagt en trädgård 
där personal och brukare tillsammans kan odla kryddväxter och skörda frukt. Trädgården 
och naturen har varit utgångspunkten i mitt projekt och jag har bland annat tagit del av en 
växtförteckning på buskar, blommor och träd som trädgården innehåller. 

13. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida. 84)
14. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida. 137)
15. Arbman Dagny, Gobelänger och andra vävda tapeter (sida. 12)
16. Kewenter Ewa, Ull & ylle kläder och prakt (sida. 68) 9.



Vid första möte med Anita Milered, gick vi igenom både projektplanen för det nya 
äldreboendet, de färgkoder som man har valt till interiören, och vilka önskemål jag ska 
tillgodose när jag gör den textila mönsterkollektionen. Bland annat var det viktigt att 
mönstren inte var abstrakta, utan att de istället var begripliga. 
Äldreboendet arbetar med ett salutogent synsätt, vilket även har varit ett ledord i mitt 
projekt och något som jag har försökt att ta hänsyn till.

2.4 Praktiskt utförande
I kontakt med två försäljare från två textilföretag, en från Borås Cotton och en från 
Almedahls, fördes diskussionen om vilken slags mönsterbild som passar på ett 
äldreboende. Båda tyckte att man skulle använda sig av organiska former istället för 
geometriska och att växtlighet skulle finnas med i mönsterbilden.  De tyckte även att jag 
skulle tänka på storlek och inte göra en förliten mönsterbild vilket jag har tänkt på i min 
designprocess och mönsteruppbyggnad.
Genom studiebesök på textiltryckeriet i Rydboholm, och genom att prata med andra 
textila tryckerier kommer jag få mer insikt i vilket material som lämpar sig bäst för min 
mönsterkollektion och vilken tryckteknik jag ska använda mig av. 
Under arbetets gång kommer jag använda mig av skisser, inspirationsbilder, research och 
mönsteruppbyggnad i skala 1:1, när jag designar kollektionen. 

10.

Fig. 1 Äldreboendet i Vimmerby.



3. Resultat
3.1 Skiss och gestaltningsprocess
I en undersökning om utsmyckning i sjukhusmiljö kom det fram att en bild i offentlig 
miljö inte får vara alltför svårtolkad eftersom den då möter ett motstånd hos betraktaren. 
Patienterna i undersökningen föredrog realistiska bilder framför abstrakta. De ansåg även 
att en bra bild ska vara lugnande och inte oroande. Enligt patienterna ska en positiv bild 
uttrycka glädje, fantasi och ordning. Bilden ska inte förknippas med oro, ängslan, sorg 
eller död. Den ska istället stimulera tanken, ge positiva associationer, samt lyfta fram 
positiva minnen. 17

Som jag tidigare nämnde, har jag tittat på en växtförteckning över buskar, blommor och 
träd som finns i trädgården utanför äldreboendet i Vimmerby för att se om jag kan utgå 
utifrån den listan när jag skapar mönsterbilder. (se bilaga 3)
När jag valde tema till mönsterkollektionen hade jag berättandet i åtanke, att kollektionen 
ska innehålla liv och vara händelserikt. Jag vill att min kollektion ska gestalta hur den 
biologiska mångfalden kan se ut, där växter och djur lever i samspel med varandra. Vi 
är alla en del av ett system, vi föds och vi blir gamla. Det upprepar sig, likt ett mönster, 
precis som i naturen.
Inspiration till mina mönster har jag hämtat ur olika citat när jag läste om naturen och 
trädgårdens betydelse för äldre. 

”Det måste hela tiden hända saker här. Nya blommor ska slås ut, flera insekter ska 
surra i buskarna och man ska längta efter att gå ut och se vad som händer varje dag. ”18 

Citatet är hämtat ur boken Lust till livet av Gösta Arvidsson, och kommer ur ett 
sammanhang där en trädgårdsmästare som arbetar vid ett äldreboende i Göteborg 
berättar om vikten av att ha en trädgård vid ett äldreboende.
Det här är något som jag vill försöka fånga i mina mönster, att det sker en förändring i 
dem och att de fångar skiftningarna och de olika faserna som sker i naturen.
Vidare kan man läsa i boken Lust till Livet, att det är viktigt och nödvändigt med en 
trädgård vid ett äldreboende och att forskning visar på att naturen har en stor betydelse 
för människors hälsa och livskvalité. En trädgård kan återspegla naturens livsrytm genom 
att den innehåller månadernas och årstidernas skiftningar i både aktivitet, stillhet och 
passivitet. Den kan också knyta an till de äldres tidigare erfarenheter och upplevelser 
av naturen och den egna trädgården, men också vara en källa till nya upplevelser. Att få 
uppleva årstidernas växlingar, lukta på olika blommor, smaka på mogen frukt skapar 
välbefinnande. Färger och dofter kan frambringa minnen från förr och få saker som legat 
i glömska att komma fram. 19

17.  Wikström Britt-Maj, Estetik och omvårdnad (sida. 151)
18. Arvidsson Gösta, Lust till Livet (sida. 103)
19. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida. 324) 11.
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Min förhoppning är att de olika textila mönstren i min kollektion ska ge betraktaren 
något att reflektera över och att de hjälper till att väcka minnen. 
När vintern kommer och snön ligger på marken utanför äldreboendet, ska textilen på 
väggen i äldreboendet påminna om vad som åter kommer ske ute i trädgården och ge en 
meningsfull längtan.
Josef Frank har också varit en inspirationskälla och jag har studerat hans sätt att arbeta 
med begränsade antal färger och hur han får ett djup i sina mönster. 
Jag samlade inspirationsbilder samtidigt som jag försökte hitta en berättelse i de val av 
blommor som skulle gestaltas. (se bilaga 4) 
Jag ville ha en blommande växt som kunde växa sig flera meter hög och som hade tydliga 
och olika faser i sin tillväxt, för att fånga de naturliga skiftningarna som sker under ett år. 
Därför valde jag nyponrosen som kan bli tre meter hög och klematis som är en 
slingerväxt som också kan växa högt på höjden. Jag läste även på om deras olika stadier 
från knopp till blomma och i nyponrosens fall till skenfrukt. Klematisen blommade om 
från tidig vår till sen höst och lämnade frökapslar efter sig. Eftersom jag ville både ha 
med djur och växter i samverkan med varandra, läste jag på om vilka djur man kan hitta 
i trädgården där klematis växer och hittade bland annat trädgårdssnäckan. Skenfrukten 
hos nyponrosen är en matreserv för grönfinken under vintern och därför tyckte jag att 
grönfinken passade bra tillsammans med nyponrosen. 
Redan tidigt in i processen tänkte jag på hur man med få färger kan skapa olika uttryck 
och jag valde att studera gamla mönstertextilier, eftersom det finns enligt mig ett värde 
i dem och en kvalité som jag vill återskapa i mina mönster.  Jag har bland annat tittat 
på Josef Franks linjearbete och hur han använder sig av prickar i sina mönsterbilder. 
(se bilaga 5)  Att använda få färger i ett mönster upplever jag inte som en negativ 
begränsning, istället ser jag det som en utmaning och ett sätt att arbeta på för att hitta en 
balans och ett uttryck som ger liv i själva mönstret. Många färger tycker jag ibland ger ett 
rörigt intryck och det är något som jag vill undvika. I början av min skissprocess testade 
jag att rita förhand, analogt, och digitalt i Adobeprogrammen Illustrator och i Photoshop. 
Jag tyckte att jag fick bäst uttryck i photoshop, där linjerna fick ett annat uttryck än i 
Illustrator, men jag testade illustrationerna i enkel upprepning i båda programmen. 
(se bilaga 6 och 7) Därefter fortsatte jag att arbeta pararellt med illustrationer och 
mönsteruppbyggnad för att få en känsla av hur upprepingen skulle te sig.  Jag arbetade 
även i skala 1:1 eftersom storleken på illustrationerna i mönstret ska ses från ett avstånd 
var det viktigt att de inte blev för små och otydliga. När mönsret kom upp i naturlig 
storlek och blev repeterat såg jag vad jag ville arbeta mer med i mönstret, både riktning, 
uttryck, storlek och färg. (se bilaga 8) 



3.2 Färgupplevelse
Eftersom jag arbetar med en textil till ett äldreboende så måste jag ta hänsyn till äldres 
förmåga att uppfatta färg.  Förmågan att uppfatta färg- och kulörtonsskillnader försämras 
inte märkbart med åldern i sig, men däremot får många äldre personer med tiden en 
nedsatt syn eller drabbas av olika åldersrelaterade synnedsättningar.20  
Om man har grumlig lins kan det bli svårare att se skillnad mellan olika färger och 
mellan olika styrkor. Detta gäller särskilt i det gröna och blå färgområdet där färgerna har 
en tendens att flyta ihop. Lättast har man att skilja på färger som har olika grad av ljushet, 
det vill säga att ju större skillnad det är mellan en mörk och en ljus färg oavsett kulör, ju 
lättare är det att uppfatta dem som två olika färger när man är gammal. 21 
En tydlig kontrast mellan figur och bakgrund ökar sannolikheten för en korrekt upp- 
fattning. Om det finns en skillnad mellan det vi betraktar och dess bakgrund kan det 
förtydliga och underlätta tolkningen och förståelsen.
I boken Vårdmiljöns betydelse, sammanfattas en undersökning i färgupplevese hos äldre. 
Deltagarna var indelade i tre grupper, äldre i 80- och 95- årsåldern, samt personer med 
Alzheimers sjukdom. Det visade sig att deltagarna hade lättare att skilja på röda och 
gula nyanser än blåa och gröna nyanser. Testet visade även att demenssjukdom inte var 
en orsak till att man upplevde färg annorlunda utan att det var på grund av hög ålder och 
försämrad syn. 22

Färger kan upplevas som aktiva eller passiva, det vill säga mer eller mindre påträngande. 
De mest aktiva färgerna är i det blåröda området. Med ökad vittillblandning blir alla 
färger passiva men hos det violetta dröjer det aktiva intrycket kvar. De mest passiva 
färgerna finner man i det gulgröna området. 23

Färger påverkar varandra på olika sätt och lurar oss att uppfatta toner som egentligen inte 
existerar rent fysiskt utan endast psykiskt (psykologisk färglära). 

20. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida.168)
21. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse (sida.171)
22. Wijk Helle (red.) Vårdmiljöns betydelse ( sida. 175)
23. KG Nilsons Färglära, (sida. 81)

Fig. 2 Första skisserna

13.



Hjärnan söker alltid efter harmoni, och för ögat är detta att aktivera alla synceller så 
jämlikt som möjligt. Hjärnan vill även skapa kontraster och framhäva färger gentemot 
varandra så att vi kan skapa mönster. Denna funktion är viktig då den underlättar för oss 
att särskilja föremål på till exempel grenar och dylikt, och har med största sannolikhet att 
göra med vår överlevnadsmekanism. 24 
Nedan kan man se hur samma färg kan upplevs på olika sätt, beroende på vilken färg den 
ena färgen omges av.

3.3 Funktionsanalys och livscykelanalys
Jag har använt mig av olika analyser i projektprocessen och har bland annat gjort 
en funktionsanalys och en livscykelanalys. I funktionsanalysen är det viktigt att 
min mönsterkollektion hamnar på en textil som har lång livslängd. Det innebär att 
textilen måste tåla att utsättas för ljuspåfrestning. Det är även viktigt att den möter 
de säkerhetskrav som äldreboendet har på textil i offentlig miljö. Eftersom det är en 
mönsterkollektion så är det nödvändigt att textilen får en attraktiv mönsterbild och att den 
är tillräckligt stor så att den syns bra från håll. 
(Se bilaga 9 för hela funktionsanalysen).
Min livcykelanalys innehåller 8 steg. Första steget är att ta ut råmaterialet som i mitt 
fall är råolja som sedan blir till polyester. Andra steget är att omvandla polyestern till en 
flamsäker textil. Tredje steget är process och beredning i tryckeri följt av steg fyra och 
fem som är packning av textil och distribution till beställaren. Steg sex är uppsättning 
av textilen på äldreboendet därefter följer steg sju, underhåll av textilen. Sista steget är 
kassering och återanvändning. För att se hela utvärderingen av livscykelananlysen se 
bilaga 10.

24. http://capdesign.idg.se/2.990/1.287161/farglarans-abc/sida/2/sida-2 Hämtad: 2015-03-09

Fig. 3 Färguppfattning
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3.4 Material och tryckfärg
Eftersom min uppdragsgivare ställde krav på att textilen som de placerar i byggnaden 
måste vara flamskyddsbehandlad ur brandsäkerhetssynpunkt, så har jag fått tagit hänsyn 
till det. 
Flamskyddsmedel används för att försvåra antändningen av ett material och för att 
minska spridningen av brand. 25

Det finns ett stort antal typer av flamskyddsmedel och vissa är bättre än andra. Jag har 
tittat närmare på vad svenska tryckerier erbjuder för textilier till offentlig miljö.
Treviror är tyger som är anpassade för att klara de krav som ställs på textilier i offentlig 
miljö. Dessa tyger är därför flamskyddsbehandlade enligt de riktlinjer som finns för 
offentlig inredning. 
Företaget Ljungbergs factory använder inga fluorkarboner i sina tyger eller vid 
tryckprocessen eftersom fluorkarboner har skadliga egenskaper, bland annat kan de 
orsaka cancer och de bryts ned väldigt långsamt. Flamskyddsbehandlingen görs när 
tyget vävs och sitter på så sätt i fibrerna. 26 Även Tobex textiltryckeri använder sig av 
polyestertyger så som Trevira CS som är brandklassade.
Ett alternativ till Treviran skulle kunna vara ull eftersom ull är som alla proteinfibrer, 
i sig flambeständiga, vilket innebär att den har självsläckande egenskaper. Däremot är 
denna egenskap i vissa avseenden inte tillräcklig. Då måste ullen flamskyddsbehandlas 
i efterhand med zirkonium hexafluorid salter, vars primära funktion är att förstärka 
ullens förmåga att förkolna och avge sina vanligtvis mycket toxiska rökgaser i mindre 
omfattning. Men denna metod är inte optimal eftersom det tillsätts ämnen som är 
giftiga.27 Ull är ett naturmaterial som är vårt lands äldsta vävnadsmaterial. Dessutom 
framställs den på naturlig väg och är på så sätt bra ur miljösynpunkt. Ullen är även 
skrynkelfri och smutsavvisande. Tyvärr är den svenska ullen idag inte lönsam i Sverige 
och på andra ställen i världen behandlas djuren inte lika bra som här. Sheep dipping 
är en metod där man doppar fåren i bad med stora mängder kemikalier som både är 
cancerframkallande och allergiframkallande. Man bör vara kritisk till import av ull och 
ifrågasätta hantering av den ull som importeras. I och med att ull inte är lönsamt så har 
man bytt ut det naturliga materialet mot konstgjort material.28

Tryckerierna förespråkar knappt ull längre i sina sortiment eftersom det är komplicerat 
att trycka på ull, det är en dyrare process och ull är svårare att sköta. I och med att det 
ställs krav på hög brandsäkerhet i den offentliga miljön, så erbjuds flamsäkra textilier 
som Trevira CS. Polyester tillhör dessutom de vanligast använda textilfibrerna i världen. 
Världsproduktionen på fibersidan ligger på̊ ca 30 % och användningsområdet är väldigt 
brett inom såväl beklädnad, tekniska applikationer som interiör.29

25. http://www.raa.se/kulturarvet/katastrofberedskap/flamskydd/
26.  http://www.ljungbergsfactory.se/offentlig-miljo-2/treviror
27. https://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM4_04.pdf (sida. 19)
28. Kewenter Ewa, Ull & ylle kläder och prakt (sida. 38)
29. https://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM4_04.pdf (sida. 19) 15.



När man ska trycka på polyester måste man använda sig av dispersionsfärg eftersom 
det är ett syntetmaterial och inte ett naturmaterial. Genom att hetta upp färgen vid 
fixering, till ca 200° går färgen ner på fibernivå och blir på så sätt väldigt beständig. 
Dispersionsfärgen är ett miljövänligt alternativ då färgen är vattenbaserade och 
Oekotex-märkt. Det krävs väldigt liten energiåtgång och inget spillvatten existerar. 
Dispersionsfärgen har höga värden för UV-beständighet.30 Detta är något som jag kräver 
att min textil har då kollektionen är tänkt att sitta uppe länge i det offentliga rummet och 
inte får blekas av solljuset.

3.5 Tryckmetoder och kostnader
Jag har tittat på olika tryckmetoder för min kollektion och undersökt hur man ska göra 
om man vill ha kollektionen i större produktion och inte bara en upplaga på ett par meter. 
Vad man väljer för tryckmetod styrs av hur mönstret är uppbyggt storleksmässigt. Vid 
plantryck kan man ha en höjd på ca. 190cm medan vid rotationstryck då man använder 
sig av valsar så är man begränsad till en rapporthöjd på antingen 64 cm eller 91,4 cm. 
Plantryck är däremot mycket dyrare än rotationstryck. Vid plantryck trycker man var 
färg för sig vilket innebär att har ett mönster 5 färger så behövs 5 schabloner, stora 
screentryckramar. Vid rotationstryck krävs också en vals för varje färg. Jag har jämfört 
tryckeriet i Rydboholms kostnader med digitaltryckeriet Tobex i Borås. En schablon i 
tryckeriet i Rydboholm kostar 4500kr, vilket innebär att mitt mönster som har fem färger 
kostar 4500kr x 5 färger. Varje vals vid rotationstryck kostar 2900kr om rapporthöjden 
är 64cm, om rapporthöjden är 91,4cm så blir kostnaden 3900kr/vals. Däremot så är detta 
en engångskostnad och kommer kollektionen i tryck och säljer bra och i flera år så tjänar 
man på att använda dessa tryckmetoder. 
Jag ska trycka min kollektion med hjälp av digitaltryck då jag inte behöver trycka upp 
200 meter tyg som är minimum vid de andra tryckmetoderna. Vid rotationstryck och 
plantryck tillkommer utöver schablon och vals, en kostnad per tryckt meter och färg. 
Det är något som inte tillkommer vid digitaltryck. Här är en engångskostnad där man 
betalar för varje tryckt meter där kostnaden varierar beroende på material, tygbredd, val 
av tryckfärg och antal tryckmeter.  Jag har däremot valt att i min designprocess ta hänsyn 
till att mönstret skulle kunna komma ut på marknaden och användas på fler offentliga 
platser då mönstret i säg inte är platsspecifikt. Min tanke är att kollektion ska kunna 
tillämpas i fler offentliga miljöer bland annat på andra äldreboenden. Jag har valt att ta 
hänsyn till kravet för rotationstryck och valt en begränsad rapporthöjd i mina mönster till 
kollektionen. Detta gör även att jag har begränsat mig färgmässigt till fem olika färger 
per mönster. 

30. http://www.berghfabrics.com/default.aspx?page=farger
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3.6 Egna uttrycket
Jag har valt att göra min egen tolkning av de motiv som jag har valt att gestalta för att 
få en egen prägel på mönstren, men man kan fortfarande utskilja vad för slags djur som 
befinner sig i mönstren. Till exempel ser man att det är en fågel i ena mönstret, men 
grönfinken är inte naturalistiskt avbildad. 
Inför delgenomgången arbetade jag med olika uttryck och sinnesstämningar i mönster-
rapporterna. Jag testade både att arbeta med kontur och utan kontur. (se bilaga 11) Kontu-
ren var något som jag sedan valde bort eftersom jag tyckte att det förstärkte 
fåglarna för mycket och jag vill ha dem mer gömda i bladverket. Jag testade även att 
arbeta med nyanser istället för kulörer. Det blev en annan stämning, en kallare, hemlig 
och inte en så aktiv färgupplevelse. Jag personligen tyckte mer om de blågröna nyanserna 
än de kulörta i mönstren, men eftersom textilen ska vara på ett äldreboende så får jag ta 
hänsyn till både beställarens åsikt och på målgruppens förmåga att uppfatta färg. I möte 
med uppdragsgivare Anita Milered kom vi överens om att de kulörta mönsterrapporterna 
passade bättre för äldreboendet.
När minnet sviker kan man med rätt färgsättning göra att äldre lättare kan orientera sig 
i sin närmiljö. Dementa har svårare för rumskänsla och att känna igen föremål. Genom 
att vara mer tydlig kan man skapa en lugnare och tryggare miljö. Starka färger är lättare 
att känna igen, en röd färg till exempel ger mer uppmärksamhet mot en vit vägg, en 
kontrast som ger stöd för minnet. Det har även visat sig i en studie att äldre och äldre med 
demensdiagnos, har lättare att skilja på små färgskillnader i rött och gult än i grönt och 
blått.31 Det här var något som även Anita Milered hade tänkt på och därför hade hon valt 
att köpa in möblemang som innehar den röda färgen. 

31. http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2004-2002/Nr-12002-Aldre-bostad---hem-eller-vardplats/

Farger-kan-visa-vagen-nar-minnet-sviker-/
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Fig. 4 Kostnadsöversikt i svenska kronor
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Nyponmönstret är tänkt att sitta i båda entréerna och Anita Milered nämnde vid andra 
mötet att de planerade att placera en träsoffa med röd sits ute vid entréerna. Eftersom 
nyponmönstret innehåller en röd färg så är placeringen av väggbonaden bra där. Det 
andra mönstret kommer sitta innanför entrén, i södra delen av äldreboendet. 
Det fördes även diskussion om att även placera textilen i den långa korridoren mellan 
boendeenheterna som för tillfället har kala vita väggar. Bilaga 12 och 13 innehåller bilder 
på val av plats och dess mått som jag har förhållit mig till, samt de möbler äldreboendet 
har köpt in.

Efter handledning med Lena Håkansson, beslutade jag mig för att arbeta mer med 
färgsättningen i mina mönsterrapporter samt att arbeta vidare med de olika uttrycken 
på bladen till både klematisen och nyponrosen. Med hjälp av pantones färgkarta valde 
jag färger som jag tyckte passade ihop och där det till exempel inte blev för starka 
kontraster mellan den gröna och bruna färgen. När färgkoderna var satta ritade jag om 
mönsterrapporten i rätt skala i photoshop. De nya rapporterna blev 140 cm x 64 cm, där 
upprepning sker både på höjden och i sidleds.  
I mönstret med klematis, valde jag att gå från den lila kulören till en blå kulör på 
blommorna. Beslutet tog jag efter att ha tittat på de gardiner som finns ute på markanden 
och de gardiner som äldreboendet i nuläget har i sina offentliga rum. I gardinmönstren 
återkommer den blå färgen och mitt mönster skulle kunna vara ett komplement till 
de redan existerande mönstren.  Anita Milered berättade även att den klematis de har 
planterat i trädgården är blå. 
Jag skickade efter provtryck på mönstren för att se så tryckfärgerna var enligt önskemål 
innan jag gjorde den slutgiltiga beställningen hos Tobex digitaltryckeri i Borås.
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3.7 Upptäcktsfärden
Namnet på kollektionen anspelar på att betraktaren ska upptäcka det liv och det 
samspel som finns mellan djur och växter. Man ska kunna drömma sig bort i mönstren 
och ha något att reflektera över, samtidigt som de är begripliga. Min beställare har 
som målsättning att det ska vara ”rum i rummet” i den offentliga miljön på det nya 
äldreboendet, det vill säga att det ska finnas olika besöksmål inomhus där man kan sitta 
ner och samtala eller platser som man kan dra sig undan till. 
Min förhoppning är att de kala vita väggarna blir mer ombonade och att mönstren 
skapar glädje och en positiv upplevelse hos min målgrupp, samt att de kompletterar det 
salutogena konceptet som äldreboendet arbetar utefter. Tanken är också att man kan 
applicera mönstren på andra användningsområden, till exempel på kuddfodral som man 
kan använda i inredningen, i flera rum. Ett annat alternativ är att använda mönstret på 
vetekuddar som de äldre kan värma sina frusna händer och fötter med. Vetekuddar verkar 
avslappnade och lugnanade, lindrar vid värk och reumatism, vid ont i nacken och vid 
ryggont. Genom att värma en kudde innehållande vetekorn, i en microugn på 600 W i 3-5 
min tillsammans med ett glas vatten, får man under en lång tid en jämn skön värme som 
kroppen lätt tar till sig. 32

Humlans utflykt
Humlans utflykt, är ett mönster som visar hur nyponrosens stadier ser ut under ett år, 
från knopp, till utslagen blomma och vidare till skenfrukt och när bladen ändrar färg 
från grönt till brunt. Nyponrosbuskens mönsterrapport är upprepad så att den växer 
uppåt i all oändlighet. Humlan och grönfinken har jag valt att ha som besökare där båda 
har en nyckelroll, humlan är pollinatör och grönfinken äter skenfrukten som föda under 
vinterhalvåret.
Genom att arbeta med linjer och prickar motverkar jag att mönstret blir tvådimensionellt 
och mönstret får ett djup. Jag har arbetat med fem färgtryck i det här mönstret.

32. http://www.vetekudden.se/om-vetekudden/ 19.

Fig. 6  Mönsterrapport 140 x 64 cm
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Fig. 7  Humlans utflykt som väggbonad



Fig. 7  Humlans utflykt som väggbonad

Fig. 8  Humlans utflykt som väggbonad vid entré
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Fig. 9 Utsnitt på kuddfodral 50 x 50 cm



Trädgårdssnäckans strövtåg
Trädgårdssnäckans strövtåg, är tänkt att kunna finnas vid ett annat ”besöksmål” inne 
på äldreboendet. Jag har även här använt mig av prickar för att knyta samman mönstren 
till en kollektion. Detaljerna kan upptäckas när man kommer närmare mönstret för 
att betrakta det. Jag utgick ifrån klematis som klättrar både uppåt och från sidan i 
mönsterrapporten. Här har jag också försökt fånga klematisens olika stadier från knopp 
till den frökapsel som bildas under senhösten. Trädgårdssnäckan och amiralfjärilen 
är djur som betraktaren troligen har kommit i kontakt med tidigare under sitt liv och 
dessa kan väcka minnen till liv. Genom en berättande komposition försöker mönstret få 
betraktaren att reflektera över hur viktigt samspelet mellan våra arterna i natur är. 
Även i detta mönster har jag arbetat med fem färgstryck där jag använt mig av samma 
gula, bruna och gröna färg som i Humlans utflykt.

23.

Fig. 11  Mönsterrapport 140 x 64 cm

Fig. 10 Vetekuddar för både händer, fötter och nacke
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Fig. 12  Trädgårdssnäckans strövtåg som väggbonad
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Fig. 14  Utsnitt på kuddfodral 50 x 50 cm

Fig. 13  Trädgårdssnäckans strövtåg som väggbonad innanför entrén



3.8 Montering
Jag kontaktade flera ramverkstäder för att höra hur prisbild för montering ser ut, hur 
montering av textilen skulle gå tillväga och vilket material som skulle lämpa sig bäst ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Ett svar jag fick var att man skulle kunna spänna upp textilen 
på en kilram precis som man gör med en oljemålning på duk eller canvas.  En kraftig 
kilram i asp med en bredd på 7,5 cm och en tjocklek på 3 cm skulle passa bra till en textil 
som har storleken 150 x 200 cm. Dessutom behövs en eller två träslår på baksidan för 
stadgans skull. En sådan inramning skulle kosta ca. 2000kr/ st inklusive material, arbete 
och moms. Beroende på tygets tjocklek och var textilen ska hänga finns andra sätt att lösa 
monteringen på enligt den person jag kom i kontakt med. 33

33. Cecilia Ricklund, Svedjeram 2015-04-15
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4. Diskussion
När jag besökte det nya äldreboendet i Vimmerby för första gången så slog det mig att 
inget märkvärdigt var gjort ute vid entréerna. De ekade tomma med sina vita, sterila 
väggar och jag kände mig vilsen och visste knappt vart jag skulle ta vägen. I projekt- 
planen för det nya äldreboendet står det: 
“Alla entréer är ljusa, öppna och luftiga för att skapa en välkomnande miljö.” 
Detta reagerade jag på då jag som besökare inte alls upplevde den välkomnande känslan 
som de beskrev. Entrén är dessutom det första man kliver in i och det första intryck man 
får av byggnaden. Genom att förändra miljön här skulle det bli mer välkomnande.
Jag tycker personligen att ett äldreboende inte ska kännas eller andas den sista anhalt 
innan döden för de äldre, utan att det istället ska kännas mer som en hotellvistelse på 
obestämd tid. Jag tror det är svårt att få den där riktiga hemmakänslan på ett äldreboende, 
även om man inreder sin lägenhet med egna saker från sitt tidigare hem. Service 
och omsorg är viktiga aspekter när man som äldre hamnar på ett äldreboende men 
inomhusmiljön ska vara bra och välkomnande också. Anhöriga ska trivas där så de hälsar 
på oftare och personalen ska orka med att vistas i samma miljö dag in och dag ut.
Det är det här som har engagerat mig i detta projekt, inomhusmiljöns utformning på 
äldreboenden, en plats man inte reflekterar över förrän man själv får anledning till 
att vistas där. Jag tror de flesta vill ha en värdig ålderdom och därför bör man värna 
om det friska och inte fokusera på det sjuka i den miljö vi vistas i. Med hjälp av färg 
och mönsterbild på textil kan man skapa liv i ett rum och samtidigt minimera stora 
vita väggytor som uppstår i ett nybyggt äldreboende. Hållbarheten i det här projekt är, 
omsorgen om en bra inomhusmiljö och enligt mig är design med omtanke hållbarhet.
Eftersom min uppdragsgivare ställde kravet att textilen som de placerar i byggnaden 
måste vara flamskyddsbehandlad ur en brandsäkerhetsaspekt, så har jag fått tagit hänsyn 
till det och gjort en kompromiss i val av material. Det finns både för– och nackdelar i 
beslut om materialval där man får väga det ena mot det andra. Det är svårt att jämföra 
textiliers totala livscykler med varandra utan att behöva göra djupgående analyser något 
som jag inte gjort. Däremot behöver inte Trevira CS hartsbehandlas vid beredning som 
till exempel bomull behöver. Det innebär att Treviran är fri från formaldehyd, vilket är 
starka kemikalier som inte är bra att komma i kontakt med. Treviran orsakar heller inga 
problem med förorenat vatten- och luftutsläpp. Fibern är Öko-Tex 100 certifierad, vilket 
innebär att den är testad för hälsofarliga ämnen.34  Ur ekologisk synvinkel är polyestern 
lättskött, beständig och hållbar. Vatten, energi och tvättmedelsförbrukning är låg genom 
fiberns låga vattenupptagning.  Treviran har en lång livslängd och slits inte på samma sätt 
som bomull.

34. http://www.almedahls.se/Function/Flame-retardant
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Däremot är Treviror gjorda av polyester vilket innebär att man använder sig av råolja 
vilket är en ändlig resurs, något som man bör vara aktsam med. 
Min textil ska inte vara en slit och släng produkt, den ska vara utav kvalité så att man 
med samvete kan producera den.
Livscykelanalys har gjorts med åtanke att mitt mönster kan komma i större produktion 
och därför har jag tittat på Ljungbergs textil tryckeri i Rydboholm utanför Borås som 
arbetar aktivt med miljöfrågor i sin produktion. De står för svensk kvalité och de 
tillverkar produkter som håller i flera generationer.35  För att mina mönstrer ska komma 
i produktion och tryckas där, är minimumupplagan på ca 200 meter tyg. Vid digitaltryck 
hos företaget Tobex i Borås, beställs Treviran från Tyskland där den tillverkas för att 
sedan komma till Sverige. När mönstret skrivs ut digitalt existerar inget färgspill. Tobex 
har minimal miljöpåverkan genom att de använder vattenbaserade färger vilket känns 
som ett bra alternativ för mig då jag för tillfället inte behöver 200 tryckmeter textil.
En textil i offentlig miljö ska sitta upp i flera år, i minst tio, tjugo år. Det är inte bara 
materialmässigt som den ska hålla. Hållbarhet handlar också om färgsättning.  
En textil ska hålla över tid. Genom att försöka använda färger som fungerar året runt och 
i flera år utan att bli omodern kan man undvika att textilen byts ut för att den blir otrendig 
samma sak gäller för det motiv som ett mönster innehåller. 36 
Något jag skulle vilja arbeta vidare med är olika färgnyanser i mina mönster, det som jag 
valde bort för att tillmötesgå min uppdragsgivare och den målgrupp som jag valde att 
arbeta med.

35. www.ljungbergsfactory.se
36. Bertilsson Cecilia, Hellmark Mats, Grön Design (sida.115)
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BILAGA 1. INOMHUSMILJÖ PÅ ÄLDREBOENDET

Entré i Borghaga och Vimarhaga

Korridor mellan Vimarhaga och Borghaga
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BILAGA 2. MARKNADSANALYS
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BILAGA 3. VÄXTLISTA

Växtförteckning till trädgården vid äldreboendet 
 
Buskar 
B1 Spiraea jap. Little  co 2 l  

B2 Hydrangea Annabelle co 3,5 l  

B3 Hypericum Hidcote co 3,5 l  

B4 Prunus lauro.. mano co 3,5 l  

B5 Spiraea b. tor  co 3,5 l  

B6 Deutzia gracilis co 3,5 l  

B7 Euonymus E Gaiety co 3,5 l  

B8 Euonymus E Gold co 3,5 l  

B9 Rosa the fairy co 3,5 l Finns röda och vita 

B10 Diervilla lonicera co 3,5 l  

B11 Spiraea jap. Froebelii co 3,5 l  

B12 Symphoricarpos arvid co 3,5 l  

B13 Rosa Glauca  co 3,5 l  

B14 Philadelphus mont blanc co 3,5 l  

B15 Aronia prunifolia co 3,5 l  

B16 Syringa josikaea co 3,5 l  

B17 Rhododendron cata. Grandiflorum   

B18 Rhododendron Cunningham white   

B19 Cornus alba sibirica co 3,5 l  

B20 Malus sargentii co 3,5 l  

B21 Syringa josikaea holger co 3,5 l  

B22 Syringa vulgaris co 3,5 l 

B23 Krusbär 

B24 Vinbär 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perenner 

P1 Timjan i sorter  

P2 Alchemilla mollis  

P3 Bergenia cordifolia  

P4 Geranium macrorhizum  

P5 Ajuga reptans  

P6 Galium odoratum  

P7 Astrantia major   

P8 Aruncus aethusifolius   

P9 Geranium cantabrigiense  

P10 Geranium Rozanne  

P11 Paeonia officinalis  

Till odlingslådor 

Smultron    

Rabarber     

Krusbär    

Vinbär 

Frösådda örter, grönsaker och blommor sår brukaren själva.  

  

Träd 

T1 Sorbus auc Edulis so 12-14 co   

T2 Prunus avium plena so 12-14 co   

T3 Sorbus dodong so 12-14 co   

T4 Prunus cerasifera nigra so 12-14 co   

T5 Aesculus hippocastanum so 12-14 co   

T6 Crataegus media pauls scarlet so 10-12 co  

T7 Malus floribunda  so 10-12 co  

T8 Magnolia kobus so 10-12 co   

T9 Prunus serulla so 10 -12 co   

T10 Fruktträd i sorter 

 Äppel Päron Plommon lågstam 3x ompl 3- 4 år 
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Solitärbuskar 

S1 Acer ginalla  co 100-125  

S2 Amelanchier lamarkii co 100-125  

S3 Amelanchier spicata co 100-125  

S4 Prunus padus  co 100-125  

S5 Sambucus nigra co 100-125  

S6 Aronia prunifolia co 100-125  

S7 Cornus alba elegantissima co 100-125  

S8 Euonymus europaeus co 100-125  

S9 Cercidiphyllum japonicum co 100-125 

Dessa solitärbuskar planteras över ytorna efter TGA-s egen bedömning. 

 

  

 

Slingerväxter 

SL1 Clematis Alpina A-kvalitet    

SL2 Clematis viticella A-kvalitet  

SL3 Clematis jackmanni A-kvalitet  

SL4 Hedera Helix E A-kvalitet  

SL5 partenocissus quinqifolia A-kvalitet  

 

 

 

Solitärbuskar 

S1 Acer ginalla  co 100-125  

S2 Amelanchier lamarkii co 100-125  

S3 Amelanchier spicata co 100-125  

S4 Prunus padus  co 100-125  

S5 Sambucus nigra co 100-125  

S6 Aronia prunifolia co 100-125  

S7 Cornus alba elegantissima co 100-125  

S8 Euonymus europaeus co 100-125  

S9 Cercidiphyllum japonicum co 100-125 

Dessa solitärbuskar planteras över ytorna efter TGA-s egen bedömning. 

 

  

 

Slingerväxter 

SL1 Clematis Alpina A-kvalitet    

SL2 Clematis viticella A-kvalitet  

SL3 Clematis jackmanni A-kvalitet  

SL4 Hedera Helix E A-kvalitet  

SL5 partenocissus quinqifolia A-kvalitet  

 

 

35.



BILAGA 4. INSPIRATION
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Amiralfjäril Nyponros

Grönfink Humla

Klematis

Klematisknopp

Frökapsel



BILAGA 5. ÄLDRE TEXTILIER
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HERBARIUM
Stig Lindberg

ARAMAL
Josef Frank

VEGETABLE TREE
Josef Frank

PRINSESSAN OCH GRODAN
Annalena Emden



BILAGA 6. SKISSPROCESS

Skiss på olika djur

Skiss på olika blommor och blad
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BILAGA 7. MÖNSTERUPPBYGGNAD FAS 1
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BILAGA 8. MÖNSTERUPPBYGGNAD FAS 2

40.

Mönsterrapporter upprepade två gånger i skala 1:1



BILAGA 9. FUNKTIONSANALYS
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8

Distribution & inköp

Från tryckeri till beställare 
Installation & användning

Uppsättning med träram 
på vägg, alternativ rundstav

LIVSCYKELANALYS

Förklaring livscykelanalys 8 steg:
1. Olja bereds och blir till polyester. Råoljan består av döda växter och djur som under värme 
och högt tryck omvandlats till olja. Döda djur kallas ju fossil därav namnet fossila bränslen. 
Denna omvandling är en mycket långdragen process och den olja vi använder idag skapades 
för mellan 50 till 500 miljoner år sedan. Därför vore det bästa förstås om vi kunde använda 
förnybar energi istället för fossila bränslen.1

2. Trevira ingår i gruppen syntetfiber. Trevira CS är en speciell polyestertyp med en kemisk 
uppbyggnad som ger fibern en permanent flamsäkerhet. Flamsäkerheten försvinner inte efter 
upprepad tvätt, kemtvätt eller lång tidsanvändning. Trevira CS-fibern har dessutom en hög 
ljusäkthet, det vill säga en lägre grad av blekning. 2

1. http://www.tekniskamuseet.se/1/842.html
2. http://static.kvadrat.dk/assets/catchall/Textile-information-SE-2012.pdf
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3. Till tryckeriet kommer stora bommar med tyg från Europa. Hantering av Trevira CS görs 
på följande sätt vid Rydboholms tryckeri (Ljungbergs Factory) : Tyget sys ihop, tvättas och 
spannas om sedan följer tryckprocessen antingen rotationstryck eller plantryck. 
Valsgravering till rotationstryck gör man antingen i Borås eller i Tyskland. Efter tryck fixeras 
mönstret, man tvättar tyget,  det spannas om och utstuderas. Färgspillet är minimalt då man 
beräknar åtgång innan tryck. I anslutning till byggnaden finns ett reningsverk som tar hand om 
avloppsvatten och renar det innan det går vidare till ett reningsverk längre bort. 3

4. All sömnad görs på hemmaplan. Tygrullarna plastas in och läggs på hyllor för inväntan av 
transport.

5. Från tryckeriet går tyget ut till beställaren, vilket antingen är en designer eller till butiker.  
I mitt fall blir det till projektledaren för Vimmerbys nya äldreboende då hon är beställare.

6. Eftersom min kollektion är avsedd för vägg som väggbonad, behövs en lösning för 
upphängning.  Jag funderar på antingen att spänna upp tyget på en träram eller hänga det från 
en rundstav och sätta rundstav i nedkant för att få tygd. Detta beror på vilken känsla man vill 
åt. Ska mönstret vara svävande eller ses mer som en tavla.

7. Textilen ska ha en lång livslängd och hänga uppe i 10- 20 år om inte längre. 
Beroende på val av upphängning finns riktlinjer för hur textilen ska underhållas. Om den är 
uppspänd på träram kan den inte tas ned o tvättas. Däremot måste den dammas av eftersom 
damm som samlas blir ett lager som är lättantändligt. 
Vid tvättning ska Treviror som har normal användning vilket innebär att de används vid 
institutioner, på hotell och i privata hem, tvättas på skontvätt, 40°C, halv tvättmängd och 
lägsta centrifugcykel.
Sedan ska den dropptorka och om det behövs så stryks den på lägsta temperatur. Treviror 
krymper inte. 4 

8. När det är dags för att göra sig av med textilen kan den deponeras eller förbrännas. Vid 
fullständig förbränning bildas liksom för bomull koldioxid, kolmonoxid och vattenånga.5

Alternativ två är att återvinna textilen på annat användningsområde. Om textilen är skadad 
någonstans kan man använda det som är intakt. Till exempel sy om textilen till kuddfodral för 
användning i resterande inredning på äldreboendet. Man kan också skänka bort textilen så den 
för ett nytt liv hos någon annan.

3. Intervju Jörgen Palmqvist, Rydboholms tryckeri, 2015-03-17
4. http://static.kvadrat.dk/assets/catchall/Textile-information-SE-2012.pdf
5. http://www.almedahls.se/Function/Flame-retardant
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BILAGA 11. FAS 3- UTVECKLING
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BILAGA 12. PLACERING

Väggmått i entrén

Väggmått innanför entrén.

200 cm

285 cm

270 cm

286 cm
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BILAGA 13. MÖBLEMANG- OFFENTLIGA RUMMET

Stolar som är placerade i flera rum

Träsoffa placerad i båda entreérna.
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