
	  
	  	   	  

Titel	  
Skarv	  för	  oss	  symboliserar	  i	  det	  här	  avseendet	  resttextilier	  från	  Röda	  Korset	  som	  vi	  kommer	  sätta	  samman.	  
Skarven	  kommer	  för	  oss	  vara	  oundviklig	  när	  vi	  sätter	  samman	  olika	  material.	  Skarven	  kan	  också	  vara	  en	  
symbol	  mellan	  de	  gamla	  textilierna	  och	  de	  nya	  produkterna.	  	  
Skarven	  mellan	  att	  sitta	  inlåst	  i	  fängelse	  och	  drömmen	  om	  ett	  annat	  liv	  utanför.	  Det	  kan	  också	  betyda	  skarven	  
mellan	  vad	  omgivningen	  ser	  och	  hur	  man	  känner	  sig	  på	  insidan.	  
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SAMMANFATTNING 

Arbetet	  kretsar	  kring	  tre	  huvudkategorier.	  Hållbarhet,	  designprocess	  och	  kriminalvård.	  
Första	  delen	  innehåller	  informationssökning	  för	  att	  skapa	  en	  stabil	  grund	  till	  arbetet.	  
Efterhand	  övertar	  ett	  parallellt	  arbete	  med	  de	  tre	  huvudkategorierna	  som	  till	  sist	  
utmynnar	  i	  en	  produktionsfas	  där	  tillverkning	  på	  Industritextil	  Job	  sker	  för	  att	  ta	  fram	  
en	  skiljevägg	  i	  skala	  1:1. 
	  	  	  	  Stor	  vikt	  läggs	  vid	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  vilka	  behov	  som	  bör	  lösas	  på	  anstalten.	  Resttextilier	  
från	  Röda	  Korset	  hämtas	  och	  metod	  för	  hur	  textilierna	  bäst	  hanteras	  undersöks.	  En	  
estetisk	  tilltalande	  design	  skapas	  genom	  färgkoordinering	  och	  urval	  av	  material	  
tillsammans	  med	  framtagning	  av	  produktens	  formspråk.	  En	  del	  av	  arbetet	  har	  handlat	  
om	  och	  testa	  idéer	  i	  full	  skala	  och	  tid	  har	  även	  ägnats	  åt	  att	  besöka	  företag	  i	  
tillverkningsindustrin. 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This	  project	  had	  to	  take	  into	  account	  three	  different	  aspects:	  sustainability,	  design	  
process	  and	  prisons.	  This	  inspired	  us	  to	  develop	  a	  room	  divider	  using	  leftover	  textiles	  
from	  the	  Red	  Cross	  for	  a	  consultation	  room	  in	  a	  prison.	  We	  designed	  the	  room	  divider	  
after	  understanding	  the	  prisoner's	  situation	  and	  their	  needs.	  We	  gained	  this	  insight	  
through	  interviews	  with	  prisoners	  (self-‐completion	  questionnaires),	  visiting	  a	  prison	  
and	  watching	  documentary	  films.	  	  
Before	  starting	  the	  production	  at	  Industritextil	  Job,	  we	  spent	  time	  sorting	  the	  leftover	  
textiles	  by	  colour,	  pattern	  and	  texture.	  Thereafter,	  a	  lot	  of	  time	  was	  spent	  experimenting	  
and	  exploring	  different	  combinations	  of	  textiles.	  	  
The	  end-‐product	  consist	  of	  3	  modules	  which	  are	  hooked	  into	  each	  other	  to	  form	  a	  wall	  
that	  allows	  light	  to	  pass	  through.	  The	  design	  symbolizes	  a	  journey	  from	  feeling	  cold	  to	  
warm,	  and	  is	  meant	  to	  inspire	  creativity.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   3	  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sammanfattning	  .................................................................................................................	  2	  

Abstract	  .................................................................................................................................	  2	  
Innehållsförteckning	  ........................................................................................................	  3	  

Nyckelord	  .............................................................................................................................	  5	  
Inledning	  ...............................................................................................................................	  5	  

Syfte	  ........................................................................................................................................	  6	  

Avgränsningar	  ....................................................................................................................	  6	  
Bakgrund	  ..............................................................................................................................	  6	  

Uppstart	  .......................................................................................................................................................	  6	  
Tre	  processer	  .............................................................................................................................................	  7	  

Hållbarhet/Material	  ...................................................................................................................	  7	  
Research	  om	  hållbara	  metoder	  ..........................................................................................................	  8	  
Färgning	  .......................................................................................................................................................	  8	  
Samarbete	  med	  Röda	  Korset	  ...............................................................................................................	  9	  
Tekniker	  .......................................................................................................................................................	  9	  
Företagsbesök	  1	  ......................................................................................................................................	  10	  
Företagsbesök	  2	  ......................................................................................................................................	  10	  
Möte	  med	  universitetslektor	  .............................................................................................................	  10	  

Anstalt	  ..........................................................................................................................................	  10	  
Kriminalvård	  ............................................................................................................................................	  10	  
Besök	  på	  anstalten	  i	  Borås	  .................................................................................................................	  10	  
AD/HD	  .........................................................................................................................................................	  11	  
Research	  om	  hur	  det	  känns	  att	  sitta	  inlåst	  ..................................................................................	  11	  

Designprocess	  ...........................................................................................................................	  12	  
Rummet	  formar	  dig	  ...............................................................................................................................	  12	  
Petra	  Blaisse	  .............................................................................................................................................	  13	  
Samtal	  med	  inredningsarkitekt	  .......................................................................................................	  13	  
Roger	  S.	  Ulrich	  .........................................................................................................................................	  13	  
Fakta	  om	  olika	  färgteorier	  och	  rumslighet	  .................................................................................	  14	  
Samtal	  med	  utvecklingskonsult	  .......................................................................................................	  15	  
Kreativitet	  .................................................................................................................................................	  16	  
Estetisk	  tilltalande	  .................................................................................................................................	  17	  

Metod	  ..................................................................................................................................	  17	  
Undersökning	  av	  det	  hållbara	  materialet	  .......................................................................	  17	  
Färg	  ..............................................................................................................................................................	  17	  
Workshop	  1	  Bikomponent	  .................................................................................................................	  20	  
Workshop	  2	  Värmepress	  ....................................................................................................................	  21	  
Workshop	  3.	  Arbete	  på	  Industritextil	  Job	  ....................................................................................	  22	  

Utformning	  av	  rummet	  ..........................................................................................................	  23	  
Fakta	  om	  samtalsrummet	  ...................................................................................................................	  23	  
Behovsanalys	  ...........................................................................................................................................	  24	  
Modell	  av	  rummet	  ..................................................................................................................................	  24	  
Enkätundersökning	  ...............................................................................................................................	  25	  
Analys	  av	  enkäter	  ...................................................................................................................................	  26	  
Moodboard	  ................................................................................................................................................	  27	  

Utformning	  av	  den	  slutliga	  produkten	  .............................................................................	  30	  



	   4	  

Fokus	  på	  en	  skiljevägg	  .........................................................................................................................	  33	  
Beslut	  om	  skiljevägg	  .............................................................................................................................	  38	  
Tillverkning	  ..............................................................................................................................................	  39	  

Resultat	  ..............................................................................................................................	  42	  
Egenskaper	  ...............................................................................................................................................	  44	  
Produktidéer	  att	  vidareutveckla	  .....................................................................................................	  45	  

Diskussion	  .........................................................................................................................	  48	  

Källförteckning	  ................................................................................................................	  52	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   5	  

NYCKELORD 
Hållbarhet 
Re-‐design 
Inredningsdesign 
Kriminalvård 
Sociologi	  	  
 

INLEDNING 
Livet	  i	  alla	  dess	  former	  är	  skört	  och	  värt	  att	  tas	  om	  hand	  med	  all	  respekt.	  Som	  blivande	  
designer	  har	  vi	  svårt	  att	  se	  hur	  vi	  ska	  hantera	  nyproduktion	  av	  textila	  material	  när	  
tillverkat	  textilt	  material	  redan	  finns	  i	  stora	  mängder.	  	  	   
	  	  	  	  Som	  designer	  har	  vi	  ett	  ansvar.	  Detta	  ansvar	  tar	  vi	  på	  allvar	  och	  vill	  med	  vårt	  
examensjobb	  inspirera	  till	  att	  tänka	  i	  nya	  banor	  kring	  estetik	  och	  tillverkning	  när	  vi	  ska	  
ta	  fram	  inredning	  för	  anstalten	  i	  Borås	  med	  hjälp	  av	  resttextilier.	  Vårt	  arbete	  kan	  syfta	  
till	  att	  inspirera	  textilindustrin	  till	  att	  börja	  tänka	  kring	  hållbarhet	  i	  högre	  utsträckning	  
än	  idag.	  Det	  är	  en	  utmaning	  att	  gå	  nya	  vägar	  men	  på	  lång	  sikt	  tror	  vi	  att	  det	  är	  mödan	  
värt.	  Med	  arbetet	  vill	  vi	  undersöka	  hur	  vi	  kan	  använda	  oss	  av	  nya	  tankar	  och	  gamla	  
material	  tillsammans	  med	  kunskaper	  vi	  fått	  under	  vår	  treåriga	  textilutbildning	  för	  att	  se	  
vad	  resultatet	  blir.	  Idag	  kan	  vi	  se	  rapporter	  om	  hur	  vårt	  levnadsätt	  påverkar	  naturen,	  
allt	  ifrån	  smältande	  isar	  till	  utrotning	  av	  djurarter,	  varmare	  klimat	  och	  fler	  
naturkatastrofer.	  Hur	  vår	  framtid	  kommer	  att	  se	  ut	  är	  forskarna	  oense	  om.	  Fler	  
forskningsrapporter	  pekar	  dock	  mot	  samma	  håll,	  att	  vi	  bör	  ställa	  om	  till	  ett	  mer	  
klimatvänligt	  levnadssätt.	  Ett	  sätt	  att	  sakta	  ned	  klimatförändringarna	  är	  att	  kombinera	  
utveckling	  på	  tre	  områden:	  Ny	  teknik,	  politiska	  beslut	  och	  beteendeförändringar	  hos	  oss	  
människor.	  	  	   
	  	  	  	  Vårt	  arbete	  förenar	  två	  områden;	  hållbarhetstankar	  och	  en	  anstaltsvärld	  där	  
människor	  befinner	  sig	  i	  ett	  utanförskap	  och	  i	  vissa	  fall	  försöker	  hitta	  sin	  plats	  i	  livet.	  I	  
deras	  värld	  kanske	  inte	  hållbarhetsfrågan	  är	  den	  mest	  akuta	  eller	  intressant	  kan	  man	  tro	  
vid	  första	  anblick	  våra	  enkäter	  visar	  dock	  att	  naturen	  betyder	  mycket	  för	  dem	  som	  mår	  
dåligt	  	  och	  inte	  har	  fri	  tillgång	  till	  den.	   
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SYFTE   
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  genom	  restmaterial	  skapa	  en	  estetisk	  tilltalande	  inredning	  i	  
form	  av	  en	  textil	  produktserie	  i	  prototypform	  för	  ett	  samtalsrum	  på	  
Kriminalvårdsanstalten	  i	  Borås. 
 
Frågeställningar: 

-‐ Hur	  hanterar	  vi	  resttextilier	  från	  Röda	  korset?	  	  
-‐ Hur	  skapar	  vi	  av	  restmaterialen	  så	  att	  de	  upplevs	  som	  estetiskt	  tilltalande?	  
-‐ Hur	  formas	  ett	  rum	  utifrån	  de	  intagnas	  behov	  och	  intressen?	  

	  

AVGRÄNSNINGAR 

I	  arbetet	  tas	  hänsyn	  till	  riktlinjer	  anstalten	  ger	  oss	  vad	  gäller	  psykologiska	  aspekter	  
såsom	  diagnoser	  hos	  de	  intagna,	  självmordsrisk	  och	  våld	  mot	  andra,	  men	  inget	  
djuplodande	  arbete	  kommer	  att	  göras.	  Brandsäkerheten	  är	  en	  viktig	  del	  av	  
anstaltsmiljön	  men	  en	  viss	  avgränsning	  görs	  vid	  att	  arbeta	  med	  brandsäkerhetsfrågan	  
på	  grund	  av	  tidsbegränsning.	  Vi	  kommer	  att	  undersöka	  och	  arbeta	  efter	  
brandsäkerhetsaspekten	  i	  största	  möjliga	  mån.	  	  	  	   
Samtalsrummet	  ses	  som	  en	  ram	  att	  förhålla	  arbetet	  till	  och	  hänsyn	  tas	  till	  rummets	  
förutsättningar	  och	  begränsningar	  såsom	  rummets	  storlek,	  väderstreck	  och	  ljusinsläpp.	  
Inriktning	  ligger	  på	  att	  skapa	  textila	  prototyper	  och	  en	  avgränsning	  görs	  därför	  vid	  
inredning	  av	  hela	  rummet.	  Anstalten	  vill	  att	  rummet	  ska	  fungera	  både	  som	  kontor	  och	  
samtalsdel,	  i	  detta	  arbete	  ligger	  fokus	  på	  att	  skapa	  inredning	  för	  samtalsdelen.	  Generellt	  
sett	  så	  kommer	  vi	  inte	  att	  hinna	  djupdyka	  in	  i	  våra	  tre	  ämnesområden;	  hållbarhet,	  
kriminalvård	  och	  inredningsdesign.	  Vårt	  arbete	  kommer	  främst	  att	  ägnas	  åt	  att	  genom	  
research	  hitta	  en	  design	  som	  speglar	  dessa	  tre	  områden.	  
 

MÅL 
Målet	  med	  arbetet	  är	  att	  finna	  nya	  sätt	  att	  tänka	  och	  arbeta	  med	  design	  av	  hållbara	  
material	  och	  tekniker.	  Målet	  är	  även	  att	  skapa	  en	  textil	  produktserie	  för	  rumsliga	  
sammanhang	  som	  kan	  vidareutvecklas	  på	  lång	  sikt.	  	  Det	  är	  viktigt	  för	  oss	  att	  ta	  tillfället	  i	  
akt	  och	  se	  examensarbetet	  som	  ett	  tillfälle	  att	  lära	  oss	  hur	  man	  kan	  kommunicera	  med	  
olika	  samhällsaktörer	  och	  hur	  man	  organiserar	  ett	  designarbete.	  	  	  
 

BAKGRUND 
I	  februari	  2013	  besöker	  Röda	  Korset	  Textilhögskolan	  i	  Borås	  under	  en	  företagsdag	  där	  
de	  presenterar	  ett	  samarbete	  mellan	  dem	  och	  Kriminalvårdsanstalten	  i	  Borås.	  Syftet	  
med	  samarbetet	  är	  att	  inreda	  ett	  samtalsrum	  på	  anstalten	  av	  restmaterial	  från	  Röda	  
Korset.	  Röda	  Korset	  får	  2,4	  miljoner	  kg	  textilier	  över	  varje	  år	  som	  inte	  går	  att	  sälja	  och	  
dessa	  textilier	  vill	  Röda	  Korset	  hitta	  nya	  användningsområden	  till	  för	  att	  minska	  
resursslöseriet	  och	  bidra	  till	  en	  mer	  hållbar	  framtid.	  Ett	  samarbete	  med	  dessa	  två	  
organisationer	  är	  intressant	  då	  det	  är	  flera	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  det	  gäller	  
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säkerhet,	  formgivning	  och	  kommunikation.	  Det	  är	  även	  relevant	  att	  arbeta	  med	  
spillmaterial	  då	  vi	  tidigare	  i	  utbildningen	  fått	  lära	  oss	  svårigheterna	  med	  att	  tillverka	  
textilier	  på	  ett	  hållbart	  sätt.	  Kemikalier	  som	  används	  i	  textilproduktion	  kan	  påverka	  
miljön.	  Ett	  exempel	  är	  färgning	  av	  textilier.	  Det	  är	  svårt	  att	  hitta	  färger	  som	  är	  både	  
produktionsbara	  och	  miljövänliga.	  Växtfärger	  är	  inte	  lämpade	  för	  industriell	  tillverkning	  
utan	  behöver	  tillsatser	  av	  kemikalier	  för	  att	  fästa	  på	  fibern	  och	  för	  att	  ge	  ett	  
kontinuerligt	  resultat	  vilket	  är	  tidskrävande	  och	  därmed	  kostsamt.	  Andra	  färger	  såsom	  
dispersionsfärger,	  som	  används	  för	  att	  färga	  syntetfibrer,	  kan	  vara	  allergiframkallande.	  
Störst	  påverkan	  sker	  i	  tillverkningsländerna	  när	  stora	  mängder	  och	  förorenat	  
avloppsvatten	  släpps	  ut	  från	  textilfabriker.(Kemikalieinspektionen,	  2013) 
	  	  	  Under	  utbildningen	  har	  det	  funnits	  liknande	  tankar	  mellan	  oss	  att	  använda	  
spillmaterial	  för	  att	  formpressa	  textila	  produkter	  och	  vi	  har	  haft	  kurser	  i	  rumslig	  
gestaltning,	  projektet	  kommer	  därför	  vara	  en	  fördjupning	  i	  denna	  utgångspunkt.	  
Samarbetet	  mellan	  oss	  började	  som	  ett	  samtal	  när	  vi	  arbetade	  på	  möbelmässan	  2013	  
tillsammans.	  Vi	  delade	  liknande	  tankar	  kring	  hållbarhet	  och	  estetiken	  kring	  skräpet	  som	  
låg	  utspritt	  överallt	  under	  dagen	  då	  utställningen	  packades	  ner.	  Spännande	  former	  och	  
materialmöten	  upplevdes	  när	  vi	  gick	  runt	  ibland	  containrar.	  Vi	  bestämde	  oss	  för	  att	  
utnyttja	  denna	  delade	  upplevelse	  till	  att	  arbeta	  gemensamt	  under	  examensarbetet.	  
Bakom	  oss	  har	  vi	  under	  höstterminen	  2012	  ett	  arbete	  under	  en	  konceptutvecklingskurs	  
som	  handlade	  om	  rumslighet.	  Josefinas	  arbete	  heter	  Tänk	  om	  allt	  faller	  isär.	  Arbetet	  
bygger	  på	  en	  känsla	  hon	  burit	  med	  mig	  sedan	  hon	  var	  liten	  om	  att	  livet	  och	  ekosystemet	  
är	  skört	  och	  att	  vi	  måste	  vara	  rädda	  om	  det.	  Frustrationen	  som	  skapas	  mellan	  känslan	  av	  
skörhet	  och	  hur	  vi	  egentligen	  lever	  här	  på	  jorden	  med	  överkonsumtion	  ligger	  till	  grund	  
för	  arbetet.	  Matildas	  arbete	  från	  samma	  konceptutvecklingskurs	  höstterminen	  2012	  
handlar	  om	  att	  skapa	  ett	  rum	  under	  namnet	  Gradering.	  Inredningen	  och	  mönstret	  i	  
rummet	  graderades	  från	  liten	  till	  stor,	  färgen	  graderades	  från	  mörkt	  till	  ljust	  och	  
rummet	  var	  täckt	  i	  en	  textil	  som	  gick	  från	  mjukt	  till	  att	  tona	  ut	  och	  försvinna	  upp	  mot	  
taket.	  Rummets	  funktion	  var	  att	  skapa	  en	  kreativ	  dämpad	  miljö	  för	  barn	  för	  ett	  fiktivt	  
kulturhus. 

TRE PROCESSER 
Efter	  uppstart	  av	  projektet	  startar	  en	  analys	  där	  arbetsprocessen	  benas	  ut.	  
Brainstorming	  och	  kartläggning	  görs	  över	  situationen.	  Tre	  huvudgrupper	  som	  projektet	  
bör	  förhålla	  sig	  till	  hittas;	  hållbarhet/material,	  designprocess	  och	  
kriminalvårdsanstalten	  i	  Borås.	  Alla	  tre	  grupper	  ses	  som	  likvärdiga	  och	  arbetssättet	  
kommer	  vara	  att	  ta	  oss	  an	  dem	  parallellt.	  Tanken	  är	  att	  dessa	  tre	  kategorier	  ska	  på	  slutet	  
förenas	  och	  utfalla	  i	  ett	  resultat	  som	  känns	  enhetligt. 
Under	  hållbarhet/material	  faller	  kontakt	  med	  röda	  korset,	  materialval,	  teknisk	  fakta	  
kring	  material	  och	  tekniker.	  Frågor	  uppkommer	  om	  vilka	  företag	  som	  arbetar	  med	  vilka	  
metoder	  och	  kan	  eventuella	  samarbeten	  genomföras	  och	  i	  så	  fall	  vilka. 
Under	  designprocessen	  faller	  att	  hitta	  vilket	  uttryck	  vi	  bör	  använda.	  Detta	  görs	  genom	  
research	  av	  tidigare	  verk	  och	  genom	  att	  skapa	  egna	  bilder	  genom	  att	  fota,	  skissa	  i	  
materialen,	  skissa	  för	  hand	  för	  att	  sedan	  sättas	  samman	  till	  ett	  gemensamt	  moodboard,	  
där	  stil	  och	  uttryck	  tydligt	  ska	  visa	  vilket	  konstnärligt	  uttryck	  arbetet	  ska	  vila	  på.	   
Under	  anstalten	  faller	  flera	  olika	  aspekter.	  Hänsyn	  tas	  kring	  säkerhetsfrågor	  såsom;	  
brandsäkerhet	  och	  att	  internerna	  inte	  får	  skada	  sig	  själv	  eller	  andra.	  Faktafrågor	  kring	  
rummet	  ingår	  som	  grund	  i	  vårt	  arbete	  såsom	  rummets	  yta,	  väderstreck,	  material	  och	  
färger	  och	  omgivningar.	  Önskemål	  kring	  rummets	  funktioner	  finns	  från	  personal	  och	  
intagna	  som	  vi	  bör	  ta	  i	  beaktande.	  
 

HÅLLBARHET/MATERIAL 
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RESEARCH OM HÅLLBARA METODER 
För	  att	  få	  förståelse	  för	  vad	  hållbarhet	  inom	  design	  är,	  så	  gör	  vi	  research	  på	  området.	  Ett	  
begrepp	  vi	  tittade	  på	  är;	  cradle	  to	  cradle	  som	  innebär	  att	  ta	  hänsyn	  till	  hela	  produktens	  
livscykel	  från	  tillverkning	  av	  fibern	  till	  sluthanteringen	  av	  textilen	  när	  man	  designar	  en	  
ny	  produkt.	  När	  man	  sätter	  samman	  material	  är	  det	  relevant	  att	  ta	  hänsyn	  till	  hur	  man	  
sedan	  kan	  ta	  isär	  materialen	  för	  att	  det	  ska	  vara	  ett	  långsiktigt	  hållbart	  arbetssätt.	  Detta	  
känns	  mycket	  viktigt	  att	  tänka	  på	  för	  framtida	  textildesignprojekt	  tycker	  vi,	  men	  för	  
detta	  arbete	  räcker	  inte	  tiden	  till	  för	  att	  kunna	  ta	  hänsyn	  till	  det.	  Vårt	  arbete	  handlar	  inte	  
enbart	  om	  att	  hitta	  hållbara	  lösningar	  utan	  också	  om	  att	  skapa	  en	  meningsfull	  och	  
estetisk	  funktionell	  design	  för	  anstalten	  i	  Borås,	  så	  vissa	  avsteg	  från	  hållbarheten	  måste	  
vi	  göra.	  Vi	  resonerar	  så	  att	  det	  är	  bättre	  att	  försöka	  designa	  med	  restmaterial	  som	  redan	  
finns	  men	  inte	  nå	  ända	  fram,	  än	  att	  utgå	  från	  att	  tillverka	  helt	  nya	  material.	  Även	  
metoder	  som	  är	  mindre	  bra	  för	  miljön	  undersöks.	  Derick	  Melander	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  
designer	  som	  skapar	  textila	  väggar	  av	  gamla	  plagg	  som	  han	  viker,	  färgsorterar	  och	  
sätter	  samman	  till	  olika	  installationer.	  (Melander,	  2008)	  Själva	  metoden	  han	  använder	  
sig	  av	  går	  inte	  tillämpa	  i	  arbete	  till	  samtalsrummet	  då	  interner	  kan	  lösgöra	  textilierna	  
och	  skada	  sig	  själva	  eller	  andra.	  Ett	  annat	  sätt	  att	  hantera	  resttextilier	  är	  att	  pressa	  
samman	  textilier	  till	  ett	  hårt	  material	  där	  Tobias	  Juretzek	  har	  skapat	  en	  möbelserie	  av	  
pressade	  textilier	  med	  resin	  som	  bindemedel.	  Resin	  är	  ett	  giftigt	  ämne	  och	  Tobias	  
skapar	  inte	  denna	  serie	  ur	  en	  hållbarhets	  aspekt	  (Juretzek,	  2010).	  Det	  är	  själva	  tanken	  
att	  skapa	  en	  bärande	  textil	  som	  är	  intressant.	  Möjligheten	  att	  pressa	  ihop	  textilier	  för	  att	  
få	  ett	  hårt	  bärande	  material	  är	  intressant	  för	  detta	  arbete.	  I	  Holland	  tillverkar	  ett	  företag	  
textila	  hårda	  plattor	  av	  textilier	  som	  inte	  går	  att	  sälja.	  De	  använder	  inga	  andra	  tillsatser	  
än	  enbart	  textilierna	  i	  sig	  som	  de	  river	  ner.	  Research	  görs	  för	  att	  få	  mer	  information	  om	  
plattorna	  och	  dess	  användningsområden	  men	  ingen	  information	  hittas.	  Ett	  annat	  företag	  
som	  också	  river	  ner	  återvunna	  material	  är	  Nudie.	  De	  river	  ner	  jeans	  som	  inte	  går	  att	  
sälja	  och	  blandar	  de	  rivna	  fibrerna	  med	  50	  %	  nya	  bomullsfibrer	  för	  att	  spinna	  till	  ett	  
nytt	  garn	  för	  att	  tillverka	  nya	  jeans.(Nudie,	  2012)	  Det	  krävs	  att	  de	  gamla	  fibrerna	  
blandas	  upp	  med	  nya	  bomullsfibrer	  för	  att	  material	  skall	  vara	  spinnbart,	  då	  fibrerna	  blir	  
för	  korta	  vid	  rivning.	  Att	  tillverka	  ett	  material	  genom	  att	  blanda	  resttextilier	  med	  hälften	  
nya	  fibrer	  är	  slitagemässigt	  inte	  lika	  hållbart	  som	  att	  enbart	  använda	  sig	  av	  nya	  material.	  
Studio	  Re-‐design	  är	  en	  grupp	  som	  arbetar	  på	  liknande	  sätt	  som	  vårt	  och	  samarbetat	  med	  
organisationer	  och	  företag	  för	  att	  ta	  tillvara	  på	  restmaterial	  från	  textilindustrier	  runt	  om	  
i	  Västsverige	  för	  att	  tillverka	  nya	  produkter	  för	  att	  i	  sin	  tur	  inspirera	  till	  nya	  sätt	  att	  
tänka	  kring	  tillverkning	  och	  på	  så	  sätt	  minska	  miljöpåverkan.	  (Re-‐design,	  2013).	  	  Dock	  
ser	  deras	  arbete	  annorlunda	  ut	  i	  jämförelse	  med	  vårt	  då	  de	  under	  ett	  halvår	  arbetar	  på	  
halvtid	  och	  tar	  fram	  50	  olika	  produkter.	  Re	  Rag	  Rug	  är	  ett	  företag	  som	  arbetar	  
experimentellt	  för	  att	  ta	  fram	  nya	  unika	  trasmattor	  med	  resttextilier	  från	  kläder	  och	  
textilindustrin.(Re	  Rag	  Rug,	  2013).	  Jämförelse	  med	  deras	  arbete	  där	  unika	  produkter	  
tillverkas	  vill	  vi	  i	  vårt	  projekt	  skapa	  en	  produktserie	  som	  ska	  vara	  möjlig	  att	  tillverka	  
industriellt. 

FÄRGNING 
Det	  är	  omöjligt	  att	  färga	  på	  ett	  hållbart	  vis	  för	  att	  få	  en	  färg	  som	  håller	  kvalitetsmässigt.	  
Vid	  all	  typ	  av	  färgning	  måste	  någon	  typ	  av	  kemikalier	  användas	  för	  att	  färgen	  ska	  bli	  
beständig.	  Vid	  behov	  av	  färgning	  är	  det	  viktigt	  att	  undersöka	  vilka	  miljövänliga	  
alternativ	  det	  finns.	  Ett	  företag	  som	  tillverkar	  färger	  på	  ett	  hållbart	  sätt	  är	  Dyestar.	  De	  är	  
ett	  stort	  kemiföretag	  i	  grunden	  och	  tar	  fram	  textila	  färgprodukter	  främst	  till	  företag.	  
Finns	  det	  idag	  någon	  färg	  som	  helt	  och	  hållet	  är	  miljövänligt	  är	  en	  fråga	  som	  ställs	  till	  en	  
kemiingenjör	  på	  Textilhögskolan	  så	  finns	  det	  idag	  inget	  sätt	  att	  färga	  textilier	  som	  är	  
100	  %	  hållbart.	  Dyestar	  arbetar	  i	  så	  hög	  utsträckning	  som	  möjligt	  med	  att	  ta	  bort	  gifter.	  
Samtal	  med	  en	  handläggare	  på	  en	  förening	  som	  arbetar	  med	  miljöfrågor	  gav	  oss	  mest	  
råd	  om	  vad	  som	  krävs	  om	  vi	  ska	  söka	  miljöcertifikat.	  (Dyestar,	  2013)	  Handläggaren	  
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hade	  inga	  klara	  praktiska	  råd	  att	  ge	  angående	  hur	  man	  på	  bästa	  sätt	  kan	  färga	  hållbart.	  
Här	  finns	  mycket	  mer	  att	  undersöka. 

SAMARBETE MED RÖDA KORSET 
Första	  kontakten	  med	  Röda	  Korset	  tas	  under	  företagsdagen	  den	  sjätte	  februari	  på	  
Textilhögskolan	  i	  Borås.	  En	  kontaktperson	  från	  Röda	  korset	  presenterar	  ett	  samarbete	  
mellan	  dem	  och	  Kriminalvårdsanstalten	  i	  Borås	  där	  utgångspunkten	  är	  att	  inreda	  ett	  
samtalsrum	  med	  resttextiler.	  Kontaktpersonen	  sammanför	  detta	  projekt	  med	  chefen	  för	  
anstalten.	  Genom	  telefon	  och	  mailkontakt	  med	  Röda	  korset	  diskuteras	  på	  vilket	  sätt	  och	  
vad	  för	  textilier	  som	  ska	  skickas	  eller	  hämtas.	  Efter	  beslut	  från	  Röda	  korset	  om	  att	  det	  
inte	  är	  möjligt	  att	  skicka	  textilier	  från	  Röda	  Korsets	  butiker	  runt	  om	  i	  hela	  Sverige	  
besöks	  Röda	  Korsets	  butik	  i	  Borås	  för	  att	  hämta	  säckar	  med	  blandat	  material	  som	  
annars	  skulle	  skickas	  för	  deponi.	  Första	  besöket	  i	  Röda	  korsets	  butik	  sker	  den	  15	  mars	  
där	  ett	  urval	  av	  textilier	  görs	  och	  tre	  säckar	  med	  blandat	  textilt	  material	  väljs	  ut	  och	  
transporteras	  från	  Röda	  korset	  till	  Textilhögskolan.	  På	  Textilhögskolan	  iordningställs	  en	  
tillfällig	  ateljé	  med	  arbetsytor,	  hyllsystem	  och	  anslagstavlor	  i	  ett	  av	  skolans	  arbetsrum	  
för	  att	  underlätta	  samarbetet	  och	  för	  att	  ha	  en	  grundläggande	  arbetsstruktur.	  	  Väl	  där	  
sorteras	  innehållet	  i	  säckarna	  efter	  material	  och	  färg	  och	  organiseras	  i	  hyllorna	  för	  att	  
underlätta	  hanteringen	  av	  den	  blandade	  mängden	  textilier	  i	  arbetet. 

TEKNIKER 
Under	  arbetets	  gång	  utförs	  research	  på	  olika	  tekniker	  och	  tekniska	  begrepp	  och	  
redogörelse	  för	  dessa	  tekniker	  följer	  här: 
Nonwoven 
Textilier	  som	  oftast	  definieras	  som	  lager	  av	  strukturer	  som	  binds	  samman	  av	  
hoptrasslade	  fibrer	  eller	  filament,	  antingen	  mekaniskt,	  kemiskt	  eller	  med	  värme.	  De	  är	  
inte	  gjorda	  av	  vävning	  eller	  stickning	  och	  fibrerna	  behöver	  inte	  göras	  om	  till	  garn.	  
Nonwoven	  är	  unika,	  högteknologiska	  konstruerade	  textilier.	  I	  kombination	  med	  andra	  
material	  eller	  använd	  ensam	  används	  nonwoven	  på	  flera	  olika	  sätt.	  Industri	  produkter,	  
hygien	  produkter,	  möbler,	  hälsovård	  och	  filtration.	  (Swerea	  s.5)	   
Bikomponent 
Fibrer	  som	  har	  ett	  högsmältande	  kärna	  av	  PES	  och	  ett	  låg	  smältande	  ytterhölje	  av	  PES	  
fiber.	  När	  värme	  tillsätts	  så	  fästs	  olika	  lager	  av	  textilier	  med	  varandra.	  Det	  är	  lättast	  att	  
sätta	  samman	  lager	  av	  PES	  och	  blandningar	  av	  PES/CO.	   
Laminering 
Lager	  av	  material	  som	  sätts	  samman	  ovanpå	  varandra.	  Genom	  lim	  eller	  
bikomponent	  lamineras	  tyger	  tillsammans	  ofta	  med	  hjälp	  av	  värme.	   
Kalibrering 
Genom	  tryck	  och	  värme	  sätts	  olika	  lager	  av	  textil	  samman	  utan	  limfilm. 
Formpress 
Det	  textila	  materialet	  värms	  upp	  och	  formas	  med	  under	  tryck	  med	  ett	  formverktyg.	  Den	  
polyesterfilt	  som	  ett	  företag	  i	  Halmstad	  använder	  för	  sina	  produkter	  kräver	  inget	  lim	  
eller	  andra	  bikomponenter	  för	  att	  formas	  och	  fästas	  i	  varandra	  endast	  värme	  behövs.	  
Däremot	  om	  andra	  material	  som	  bomull,	  ull,	  syntetiska	  tyger	  och	  resttextilier	  krävs	  en	  
limfilm	  för	  att	  fästa	  samman	  materialen. 
Stansning 
På	  Job	  finns	  en	  stansmaskin	  det	  går	  att	  använda	  olika	  storlekar	  på	  hålslagningen.	  Hål	  går	  
även	  att	  skapa	  med	  stämjärn	  och	  stans	  för	  hand. 
Laserskärmaskin	  Lasermaskinen	  kan	  skära	  i	  mycket	  hårda	  material	  såsom	  koppar	  och	  
aluminium.	  Materialet	  kan	  dock	  inte	  vara	  mer	  än	  två	  centimeter	  tjockt.	  Om	  flera	  lager	  
textilier	  läggs	  ihop	  till	  ett	  tjockt	  lager	  finns	  risk	  för	  brand.	  Vid	  användandet	  av	  laser	  eller	  
skärmaskin	  krävs	  det	  att	  man	  skapar	  en	  fil	  i	  Illustrator	  av	  arbetet	  som	  ska	  skäras	  och	  
sedan	  spara	  ned	  det	  i	  Dxf	  format	  där	  en	  tekniker	  sedan	  gör	  en	  läggbild	  över	  vad	  som	  ska	  



	   10	  

skäras.	  Det	  är	  svårt	  att	  skära	  naturfibrer	  eller	  proteinfibrer	  med	  lasermaskinen	  för	  det	  
finns	  risk	  för	  brand	  och	  det	  luktar	  väldigt	  illa.	   
Skärmaskin	  med	  knivblad	  fungerar	  ungefär	  som	  laserskärmaskin	  förutom	  att	  den	  inte	  
skär	  lika	  fin	  radie	  som	  lasermaskinen.	  Beroende	  på	  material	  så	  blir	  inte	  kanterna	  lika	  
jämna	  som	  laserskärmaskin.	  Om	  många	  lager	  tyg	  och	  limfilm	  pressats	  samman	  och	  ska	  
skäras	  kan	  problem	  uppstå	  då	  kniven	  kan	  klibba	  i	  limmet.	  Det	  finns	  svårigheter	  med	  
skärningen	  om	  det	  är	  för	  många	  limmade	  ytor.	  	   
Repflätning	  Job	  har	  flera	  maskiner	  för	  repflätning	  och	  dessa	  känns	  intressanta	  att	  
använda	  om	  tid	  finns.	  En	  idé	  är	  att	  repa	  upp	  resttyger	  och	  fläta	  samman	  efter	  egen	  
färgsortering	  för	  att	  sedan	  vidareutveckla	  till	  större	  enhet.	  Dock	  passar	  inte	  detta	  
tillvägagångsätt	  till	  anstalten	  på	  grund	  av	  säkerhetsrisken. 

FÖRETAGSBESÖK 1 
Det	  är	  omöjligt	  att	  färga	  på	  ett	  hållbart	  vis	  för	  att	  få	  en	  färg	  som	  håller	  kvalitetsmässigt.	  
Vid	  all	  typ	  av	  färgning	  måste	  någon	  typ	  av	  kemikalier	  användas	  för	  att	  färgen	  ska	  bli	  
beständig.	  Vid	  behov	  av	  färgning	  är	  det	  viktigt	  att	  undersöka	  vilka	  miljövänliga	  
alternativ	  det	  finns.	  Ett	  företag	  som	  tillverkar	  färger	  på	  ett	  hållbart	  sätt	  är	  Dyestar.	  De	  är	  
ett	  stort	  kemiföretag	  i	  grunden	  och	  tar	  fram	  textila	  färgprodukter	  främst	  till	  företag.	  
Finns	  det	  idag	  någon	  färg	  som	  helt	  och	  hållet	  är	  miljövänligt	  är	  en	  fråga	  som	  ställs	  till	  en	  
kemiingenjör	  på	  Textilhögskolan	  så	  finns	  det	  idag	  inget	  sätt	  att	  färga	  textilier	  som	  är	  
100	  %	  hållbart.	  Dyestar	  arbetar	  i	  så	  hög	  utsträckning	  som	  möjligt	  med	  att	  ta	  bort	  gifter.	  
Samtal	  med	  en	  handläggare	  på	  en	  förening	  som	  arbetar	  med	  miljöfrågor	  gav	  oss	  mest	  
råd	  om	  vad	  som	  krävs	  om	  vi	  ska	  söka	  miljöcertifikat.	  (Dyestar,	  2013)	  Handläggaren	  
hade	  inga	  klara	  praktiska	  råd	  att	  ge	  angående	  hur	  man	  på	  bästa	  sätt	  kan	  färga	  hållbart.	  
Här	  finns	  mycket	  mer	  att	  undersöka. 

FÖRETAGSBESÖK 2 
Företagsbesök	  två	  sker	  på	  ett	  företag	  i	  Halmstad	  där	  vi	  träffar	  en	  Textilingenjör	  och	  en	  
person	  som	  arbetar	  med	  teknikutveckling.	  Företaget	  har	  en	  formpress,	  men	  om	  en	  
tredimensionell	  form	  vill	  skapas	  måste	  ett	  speciellt	  verktyg	  tillverkas	  som	  designern	  
själv	  får	  bekosta	  de	  behöver	  4-‐6	  veckors	  framförhållning.	  Det	  är	  möjligt	  att	  använda	  
formpressen	  dock	  har	  de	  en	  upparbetat	  produktionsnivå	  vilket	  gör	  att	  ett	  samarbete	  är	  
svårt	  och	  kostsamt	  att	  genomföra. 

MÖTE MED UNIVERSITETSLEKTOR 
På	  textilhögskolan	  bestäms	  ett	  möte	  med	  en	  universitetslektor	  som	  forskar	  på	  
Textilhögskolan.	  Han	  forskar	  om	  hållbara	  textila	  material	  och	  utvecklingen	  att	  ta	  hand	  
om	  textilt	  spill.	  Han	  presenterar	  ett	  arbete	  där	  han	  utvecklat	  ett	  material	  av	  gamla	  lakan	  
och	  en	  bikomponent	  som	  pressas	  samman	  under	  värme.	  Under	  denna	  process	  förändras	  
materialets	  egenskaper	  och	  skapar	  ett	  hårt	  flexibelt	  material.	  Han	  vill	  finna	  
användningsområden	  för	  materialet	  och	  gav	  ett	  förslag	  för	  textildesignstudenter	  att	  
utveckla	  produkter	  i	  materialet.	  Under	  samtalet	  diskuterades	  olika	  möjligheter	  med	  
bikomponent	  och	  andra	  material,	  det	  visar	  sig	  att	  det	  istället	  för	  lakan	  är	  möjligt	  att	  
pressa	  samman	  resttextiler	  från	  Röda	  Korset	  med	  bikomponenten.	  För	  att	  vara	  öppna	  i	  
processen	  och	  inte	  låta	  några	  vägar	  vara	  ett	  hinder	  görs	  ett	  val	  att	  testa	  hans	  material	  
tillsammans	  med	  textilier	  från	  Röda	  Korset	  i	  en	  värmepress.	  Han	  presenterar	  oss	  för	  en	  
doktorandingenjör	  på	  Ingenjörshögskolan. 

ANSTALT 

KRIMINALVÅRD 
Enligt	  brottsförebyggande	  rådet	  ska	  kriminalvård	  på	  anstalt	  vara	  utformad	  så	  att	  de	  
intagnas	  anpassning	  i	  samhället	  främjas	  och	  skadliga	  följder	  av	  frihetsberövande	  
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motverkas.	  Reglerna	  för	  kriminalvården	  bygger	  på	  tanken	  att	  anstaltsvistelsen	  redan	  
från	  början	  ska	  inriktas	  på	  åtgärder	  som	  förbereder	  de	  intagna	  för	  tillvaron	  utanför	  
anstalten.	  Dock	  får	  inte	  kravet	  på	  samhällsskydd	  eftersättas.	  Inom	  tre	  veckor	  efter	  
intagningen	  ska	  en	  behandlingsplan	  ha	  upprättas.	  Fängelse	  är	  samhällets	  sätt	  att	  straffa	  
den	  som	  begår	  ett	  allvarligt	  brott.	  Samtidigt	  är	  det	  en	  grundtanke	  i	  svensk	  
kriminalpolitik	  att	  försöka	  undvika	  att	  låsa	  in	  människor,	  eftersom	  inlåsning	  har	  
skadliga	  effekter	  på	  den	  enskilda	  individen. 
(Brårapport,	  1998:6	  s.26)	  	   
Av	  de	  intagna	  i	  fängelset	  är	  30	  %	  utländska	  medborgare	  och	  70	  %	  svenska	  medborgare.	   
Årligen	  tas	  mellan	  9000	  och	  11000	  personer	  i	  fängelse	  där	  93	  %	  är	  män	  och	  7	  %	  är	  
kvinnor.	  Den	  största	  målgruppen	  är	  personer	  mellan	  25	  och	  29	  år	  och	  de	  vanligaste	  
förekommande	  brotten	  är	  narkotikabrott,	  våldsbrott,	  tillgreppsbrott	  och	  rattfylleri.	  
(Kriminalvården,	  2013) 

BESÖK PÅ ANSTALTEN I BORÅS 
Första	  besöket	  görs	  på	  Kriminalvårdsanstalten	  i	  Borås	  den	  första	  mars.	  Ett	  möte	  med	  
chefen	  för	  anstalten	  är	  förutbestämt.	  Chefen	  startar	  mötet	  med	  att	  ge	  oss	  fakta	  kring	  
anstalten.	  Kriminalvårdsanstalten	  i	  Borås	  är	  en	  anstalt	  för	  män	  med	  78	  intagna.	  En	  
fjärdedel	  av	  de	  intagna	  har	  diagnoser	  av	  neuropsykologisk	  karaktär	  främst	  ADHD.	  
Diskussion	  påbörjas	  om	  samtalsrummets	  förutsättningar	  med	  resttextilier	  samt	  
information	  om	  säkerhetsrisker	  för	  oss	  och	  diagnoser	  hos	  de	  intagna.	  En	  paradox	  finns	  
att	  visa	  hänsyn	  till,	  en	  fjärdedel	  av	  de	  intagna	  har	  diagnosen	  ADHD	  och	  bör	  inte	  utsättas	  
för	  överstimulans.	  Under	  kontrollerade	  former	  visas	  samtalsrummet	  upp	  och	  chefen	  
berättar	  om	  rummets	  behov	  och	  krav.	  Rummets	  huvudfunktion	  är	  ett	  samtalsrum	  där	  
intagna	  tillsammans	  med	  personal	  planerar	  de	  intagnas	  vistelse	  på	  anstalten	  och	  
planering	  för	  deras	  frigivning.	  Samt	  kommer	  olika	  behandlingsprogram	  att	  ske	  i	  rummet	  
med	  personal	  från	  exempelvis	  arbetsförmedlingen	  och	  terapeuter.	  Ett	  önskemål	  från	  
chefen	  är	  att	  rummets	  ska	  andas	  kreativitet	  så	  att	  de	  intagna	  känner	  inspiration	  och	  
glädje	  för	  att	  blicka	  framåt	  och	  planera	  sin	  framtid.	  En	  varning	  utfärdas	  om	  att	  det	  är	  en	  
säkerhetsrisk	  att	  vistas	  i	  utrymmet	  och	  arbeta	  med	  projektet	  mellan	  vissa	  tider	  då	  
verksamhet	  med	  intagna	  pågår	  i	  rummen	  bredvid.	  Känslan	  av	  att	  vara	  på	  en	  ovanlig	  
plats	  infinner	  sig,	  och	  vi	  känner	  allvaret	  i	  den	  koncentrerade	  och	  kontrollerade	  
stämningen	  som	  omger	  oss.	  På	  grund	  av	  säkerhetsrisk	  får	  inga	  foton	  tas	  eller	  ritningar	  
lämnas	  ut	  på	  lokalen.	  För	  att	  få	  rätt	  mått	  på	  rummet	  mäts	  rummet	  på	  plats	  och	  en	  
ritning	  görs	  för	  hand	  för	  att	  sedan	  kunna	  överföras	  till	  en	  tredimensionell	  modell. 

AD/HD 
Efter	  att	  ha	  fått	  önskemål	  från	  kriminalvårdsanstalten	  i	  Borås	  om	  att	  skapa	  ett	  rum	  som	  
är	  kreativt,	  men	  inte	  för	  aktivt	  på	  grund	  av	  hänsyn	  till	  AD/HD,	  började	  ett	  undersökande	  
arbete	  om	  vad	  AD/HD	  innebär.	  Upp	  till	  en	  fjärde	  del	  av	  de	  intagna	  bär	  på	  diagnosen. 
AD/HD	  är	  en	  diagnos	  där	  personer	  med	  AD/HD	  kan	  ha	  koncentrationssvårigheter,	  
överaktivitet,	  lättstördhet	  och	  har	  svårigheter	  att	  lyssna	  på	  andra.	  	  (Riksförbundet	  
Attention,	  2013)	  Störningens	  primärsymtom	  är	  impulsivitet	  och	  brist	  på	  hämning.	  
(Phyllis,	  1998	  s.391) 
Behandlingsplanerna	  för	  vuxna	  med	  AD/HD	  måste	  individanpassas	  efter	  problemens	  
karaktär,	  personens	  styrkor	  eller	  svagheter.	  Uppmärksamhetsproblem	  kan	  ta	  sig	  olika	  
uttryck	  hos	  olika	  individer.	  Mot	  bakgrund	  av	  detta	  måste	  insatserna	  vara	  olika	  för	  varje	  
individ,	  beroende	  av	  hur	  AD/HD	  manifesteras.	  Strategier	  för	  att	  skapa	  studieframgång	  
hos	  personer	  med	  AD/HD	  diagnos	  nämns	  bland	  annat	  hitta	  en	  lugn	  och	  tyst	  vrå	  för	  
studier	  som	  endast	  är	  avsedd	  för	  studier.	  Undvik	  att	  ha	  det	  rörigt	  på	  skrivbordet,	  
använd	  mappar	  och	  pärmar	  för	  att	  hålla	  ordning.	  (Phyllis,	  1998	  s.401)	   
	  	  	  	  Efter	  att	  ha	  tagit	  in	  all	  information	  behöver	  vi	  samla	  ihop	  och	  göra	  urval.	  Från	  AD/HD	  
drar	  vi	  slutsatsen	  att	  man	  måste	  anpassa	  sig	  efter	  varje	  individ	  och	  deras	  behov	  kan	  vi	  
inte	  hitta	  en	  slutsats	  om	  att	  rummet	  ska	  vara	  varken	  för	  aktivt	  eller	  för	  lugnande.	  Vi	  
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behöver	  hitta	  en	  balanserad	  mellanväg	  som	  inte	  blir	  för	  mycket	  åt	  något	  håll	  för	  att	  inte	  
verka	  störande	  för	  olika	  behov.	   

RESEARCH OM HUR DET KÄNNS ATT SITTA INLÅST 
För	  att	  få	  förståelse	  för	  hur	  de	  intagna	  mår	  och	  hur	  ett	  liv	  på	  en	  anstalt	  upplevs	  görs	  
research	  genom	  att	  se	  dokumentärer,	  läsa	  böcker	  och	  en	  enkät	  skrivs.	  I	  boken	  Det	  var	  
nå’t	  med	  uppväxten,	  skildrades	  5	  ungdomar	  som	  var	  placerade	  på	  ett	  §	  12–hem	  som	  är	  
ett	  hem	  för	  ungdomar	  som	  har	  problem	  med	  missbruk	  eller	  kriminalitet.	  Gemensamt	  för	  
ungdomarna	  var	  en	  trasig	  bakgrund,	  våld	  i	  familjen,	  hård	  uppfostran,	  föräldrar	  som	  inte	  
ställde	  upp	  eller	  flykt	  från	  ett	  krigsdrabbat	  land.	  De	  visade	  också	  på	  att	  de	  hade	  
aggressiva	  sidor	  som	  flera	  av	  dem	  var	  medvetna	  om	  och	  ville	  förbättra	  hos	  sig	  själva.	  De	  
ser	  sin	  vistelse	  på	  anstalten	  som	  en	  andra	  chans,	  en	  plats	  att	  finna	  sin	  mening	  med	  
livet.(Uddén,	  2000)	  Boken	  beskriver	  hur	  en	  person	  längtar	  till	  en	  plats	  vid	  en	  sjö	  där	  han	  
kan	  fiska.	  Ur	  denna	  research	  ges	  information	  om	  hur	  en	  intagen	  kan	  må	  och	  uppleva	  sin	  
vistelse.	  Det	  ger	  en	  grund	  för	  utformning	  av	  frågor	  till	  en	  enkät	  som	  att	  de	  längtar	  till	  
naturen,	  de	  har	  en	  trasig	  bakgrund	  och	  behöver	  stabilitet	  och	  trygghet	  vilket	  kan	  
översättas	  till	  frågor.	  Det	  är	  även	  viktigt	  för	  intagna	  att	  börja	  drömma,	  blicka	  framåt	  och	  
våga	  tro	  för	  att	  orka	  med	  sin	  vistelse	  på	  anstalt.	  I	  dokumentären	  Huset	  som	  Herman	  
byggde	  skildrar	  Jackie	  Sumell	  Hermans	  liv,	  han	  har	  suttit	  i	  isoleringscell	  i	  40	  år.	  För	  att	  
Herman	  skulle	  orka	  med	  sin	  vistelse	  i	  isoleringscellen	  startade	  Jackie	  ett	  konstprojekt	  
där	  hon	  ber	  Herman	  rita	  sitt	  eget	  drömhus	  för	  att	  han	  ska	  börja	  drömma	  och	  finna	  hopp.	  
Att	  börja	  drömma	  upplevs	  viktigt	  för	  att	  orka	  med	  och	  tro	  på	  en	  framtid.	  Jackie	  
återskapar	  Hermans	  cell	  som	  är	  2x3	  kvm	  stor	  i	  verklig	  storlek	  som	  ställdes	  ut	  på	  ett	  
galleri,	  samtidigt	  visar	  hon	  en	  dataanimation	  över	  Hermans	  hus.	  Det	  intressanta	  med	  
animationen	  var	  hur	  Herman	  hade	  skapat	  sitt	  hus.	  Huset	  var	  byggt	  som	  ett	  amerikanskt	  
medelklasshus	  med	  grönskande	  trädgård,	  men	  inuti	  fanns	  ingen	  utsikt	  till	  något	  
väderstreck.	  Den	  var	  byggd	  med	  flera	  små	  rum	  som	  satt	  samman	  med	  långa	  smala	  
korridorer.	  Inte	  ens	  i	  hans	  dröm	  kunde	  han	  sträcka	  sig	  till	  att	  se	  friheten	  utanför	  
murarna.	  (Herman’s	  house,	  2012)	  Detta	  tolkar	  vi	  som	  att	  vi	  människors	  blir	  påverkade	  
och	  formade	  av	  vår	  omgivning	  i	  hög	  grad. 
	  	  	  	  Det	  visades	  även	  en	  dokumentärfilm	  om	  män	  som	  suttit	  inlåsta	  på	  anstalter	  (Vad	  
hände	  med	  grabbarna	  på	  kåken?,	  2013)	  Där	  en	  av	  männen	  i	  dokumentären	  än	  idag	  sitter	  
inlåst.	  Han	  kunde	  inte	  hålla	  sig	  borta	  från	  kriminalitet.	  Vid	  varje	  frigivning	  återgick	  han	  
till	  sina	  gamla	  vänner	  och	  påbörjade	  sitt	  gamla	  kriminella	  liv	  och	  skickades	  tillbaka	  in	  i	  
kriminalvården.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  han	  inte	  hade	  någon	  trygg	  miljö	  som	  väntade	  
utanför	  murarna.	  Det	  kan	  vara	  liknande	  fall	  på	  anstalten	  i	  Borås	  att	  det	  finns	  intagna	  
som	  inte	  har	  någon	  närstående	  som	  väntar	  på	  dem	  utanför	  anstalten	  och	  de	  hamnar	  i	  
samma	  gamla	  mönster	  igen.	  Att	  försöka	  ge	  dem	  terapi	  under	  vistelsen	  på	  anstalten	  
kommer	  kanske	  hjälpa	  dem	  att	  våga	  satsa	  på	  ett	  bättre	  liv	  utanför	  murarna.	  Med	  en	  
trygg	  miljö	  och	  lagom	  kreativt	  samtalsrum	  kanske	  det	  finns	  en	  väg	  för	  dem	  att	  börja	  
drömma,	  finna	  hopp	  och	  tro	  för	  att	  börja	  tänka	  om,	  tänka	  om	  på	  ett	  nytt	  liv	  utanför	  de	  
fyra	  väggarna.	  Fastän	  det	  inte	  finns	  någon	  som	  väntar	  på	  dem	  där	  ute	  kanske	  de	  kan	  
finna	  styrkan	  i	  sig	  själva	  att	  orka	  förbättra	  sina	  liv.	  
	  

DESIGNPROCESS 

RUMMET FORMAR DIG 
Rummet	  formar	  dig	  är	  en	  serie	  på	  Kunskapskanalen	  i	  tre	  delar	  som	  gick	  under	  våren	  
2013.	  Serien	  handlar	  om	  hur	  vi	  människor	  påverkas	  av	  vår	  omgivning.	  I	  avsnitt	  två	  
berättas	  det	  om	  ett	  forskningsprojekt	  i	  Tyskland	  där	  forskare	  har	  skapat	  två	  olika	  rum	  
för	  möss	  och	  jämförde	  effekterna;	  ett	  rum	  var	  mycket	  varierat	  från	  dag	  till	  dag	  och	  med	  
stor	  yta	  full	  med	  leksaker	  och	  färg	  det	  andra	  rummet	  var	  mindre,	  med	  färre	  möbler,	  inga	  
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färger	  och	  ingen	  variation	  och	  de	  bytte	  aldrig	  ut	  inredningen.	  Efter	  ett	  tag	  kan	  forskarna	  
konstatera	  att	  mössen	  som	  varit	  i	  det	  mest	  varierade	  rummet	  har	  skapat	  nya	  hjärnceller	  
medans	  hjärnfunktionen	  hos	  den	  andra	  gruppen	  möss	  var	  oförändrad.	  De	  gör	  en	  
liknelse	  med	  människans	  hjärna	  som	  fungerar	  på	  samma	  sätt	  enligt	  forskarna.	  De	  
konstaterar	  att	  det	  är	  viktigt	  vad	  vi	  omger	  oss	  av	  och	  hur	  det	  ser	  ut	  runt	  omkring	  oss.	  
Forskarna	  tycker	  att	  det	  bör	  vara	  mer	  samarbete	  mellan	  vetenskapsmän	  och	  arkitekter.	  
Detta	  belyser	  och	  inspirerar	  ett	  område	  som	  är	  viktigt.	  

PETRA BLAISSE	  
Research	  har	  gjorts	  på	  designer/inredningsarkitekter	  som	  arbetar	  med	  större	  
arkitektritade	  ytor.	  Mest	  relevant	  för	  detta	  arbete	  känns	  Petra	  Blaisse	  som	  valt	  att	  
arbeta	  med	  ett	  tema	  insida/utsida.	  Att	  ta	  in	  utsidan	  på	  insidan	  känns	  viktigt	  för	  oss,	  
frågan	  är	  hur.	  Petra	  har	  arbetat	  med	  att	  ta	  in	  naturen	  i	  ett	  stort	  bibliotek	  i	  Seattle	  genom	  
att	  digitaltryckta	  gröna	  växer	  på	  en	  stor	  matta	  och	  placerat	  den	  invid	  ett	  fönster	  som	  
speglar	  rabatten	  utanför.	  Fönstren	  är	  stora	  och	  hon	  arbetar	  med	  samma	  färger	  i	  mattan	  
som	  är	  i	  rabatten	  utanför.	  Även	  följt	  upp	  sittplatsen	  med	  liknande	  linjer.	  Förhåller	  
arbetet	  till	  Petra	  som	  en	  inspiratör	  och	  lyssnar	  på	  hur	  hon	  resonerar	  kring	  sitt	  arbete	  
med	  arkitektur	  och	  design	  genom	  dokumentära	  filmer.	  Studerar	  hennes	  sätt	  att	  
sammanbinda	  utsida/insida	  och	  ljusets	  påverkan	  på	  rumslighet.(Blaisse,	  2011) 

SAMTAL MED INREDNINGSARKITEKT 
Ett	  kort	  samtal	  äger	  rum	  med	  en	  inredningsarkitekt	  på	  ett	  arkitektkontor	  som	  håller	  ett	  
designseminarium	  den	  20	  mars	  på	  Textilhögskolan.	  Modellen	  av	  samtalsrummet	  visas	  
och	  hon	  delar	  med	  sig	  av	  sina	  erfarenheter	  när	  frågan	  ställs	  hur	  hon	  ser	  på	  vårt	  arbete.	  
Råden	  är	  att	  inte	  arbeta	  med	  randigt	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  en	  anstalt	  som	  inreds	  och	  att	  
hitta	  tre	  nyckelord	  som	  tolkas	  i	  olika	  textilier.	  Det	  är	  också	  viktigt	  hur	  interner	  och	  
personal	  sitter	  i	  rummet.	  Viktigt	  är	  att	  interner	  och	  personal	  sitter	  demokratiskt,	  tycker	  
hon.	  Lika	  för	  alla	  för	  att	  skapa	  en	  jämbördig	  relation	  mellan	  samtalsledaren	  och	  
internen.	  Att	  leva	  sig	  in	  och	  tänka	  hur	  internerna	  upplever	  sin	  vistelse	  på	  anstalten	  och	  
fundera	  över	  hur	  vi	  själva	  skulle	  uppleva	  att	  vistas	  där.	  På	  så	  vis	  underlättar	  det	  att	  de	  
kan	  öppna	  upp	  sig	  i	  högre	  grad.	  Kontorsdelen	  tyckte	  hon	  vi	  kunde	  positionera	  vid	  
fönstret	  på	  högersidan.	  Samtalet	  känns	  mycket	  givande	  och	  vägledande.	  	  	  	  
	  	  	  	  Inredningsarkitekten	  bekräftade	  tidigare	  teorier;	  att	  ta	  fram	  tre	  ord	  utifrån	  vad	  de	  
intagna	  tros	  behöva	  och	  att	  tolka	  in	  begreppen	  in	  i	  material.	  Att	  om	  en	  person	  är	  en	  hård	  
människa	  och	  vill	  bli	  mjuk	  kan	  det	  översättas	  och	  tolkas	  in	  genom	  färgsättning	  till	  
exempel	  gradering.	  En	  annan	  tanke	  är	  att	  låta	  hårda	  material	  övergår	  till	  mjuka.	  Ord	  
som	  frihet	  och	  hopp	  nämns.	  Frihet	  är	  för	  uppenbart	  men	  hopp	  är	  ett	  ord	  som	  upplevs	  
vara	  viktigt	  i	  arbetet	  då	  interner	  kanske	  behöver	  känna	  hopp	  för	  att	  orka.	  Hopp	  går	  att	  
översätta	  till	  en	  gradering	  av	  en	  färgskala	  från	  mörkt	  mot	  ljust	  ett	  exempel	  nyanser	  av	  
blått	  som	  graderas.	   

ROGER S. ULRICH	  
Roger	  S.	  Ulrich	  är	  PHD,	  professor	  och	  direktör	  på	  Center	  for	  Health	  Systems	  and	  Design	  
på	  Texas	  A	  &	  M	  University.	  	  Han	  har	  studerat	  relationen	  mellan	  hälsa	  och	  design	  sedan	  
mitten	  av	  80	  talet.	  En	  studie	  utfördes	  på	  ett	  sjukhus	  där	  med	  patienter	  som	  väntade	  på	  
operation.	  Grupp	  1	  låg	  i	  ett	  rum	  med	  draperier	  av	  tryckta	  motiv	  på	  berg	  och	  ängar.	  
Grupp	  2	  lyssnade	  enbart	  på	  naturljud.	  Grupp	  3	  var	  omgiven	  av	  både	  naturljud	  och	  
draperiet	  med	  naturmotiv	  och	  den	  sista	  gruppen,	  Grupp	  4,	  hade	  varken	  ljud	  eller	  bild. 
	  	  	  	  Grupp	  3	  som	  var	  omgiven	  av	  både	  ljud	  och	  bild	  var	  mest	  harmoniska.	  Studien	  visar	  att	  
naturen	  har	  en	  lugnande	  effekt	  på	  oss	  människor	  och	  är	  en	  viktig	  del	  i	  vår	  vardag	  för	  att	  
hantera	  stressiga	  och	  ångestladdade	  situationer.	  Undersökningen	  visar	  också	  att	  det	  
räcker	  att	  vara	  omgiven	  av	  naturljud	  endast	  några	  minuter	  för	  att	  skapa	  en	  lugnande	  
effekt.	  	  Denna	  undersökning	  har	  efteråt	  presenterats	  under	  vetenskapliga	  seminarier.	  
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Ulrich	  menar	  att	  design	  är	  en	  viktig	  investering	  på	  lång	  sikt	  för	  både	  patienter,	  personal	  
och	  anhöriga.	  (Ulrich,	  2002) 
	  	  	  	  Ett	  samarbete	  med	  arkitekturstudenter	  på	  Chalmers	  och	  Sahlgrenska	  sjukhuset	  i	  
Göteborg	  gjorde	  en	  studie	  på	  psykavdelningen	  på	  Östra	  sjukhuset	  i	  Göteborg.	  Där	  det	  
bevisligen	  går	  att	  reducera	  den	  mänskliga	  aggressionen	  och	  lugna	  patienter	  med	  
emotionella	  problem	  genom	  att	  designa	  sjukhusytor.	  Även	  att	  arbeta	  med	  att	  dämpa	  
ljudet	  i	  miljön	  för	  att	  minska	  stress	  och	  arbeta	  med	  naturligt	  ljus	  för	  att	  föra	  samman	  ute	  
och	  inne.	  Studien	  visade	  även	  att	  arkitektonisk	  design	  kan	  minska	  våld.	  (Ulrich,	  2002)	   
	  	  	  	  Ur	  denna	  research	  finns	  det	  vetenskapliga	  belägg	  på	  hur	  viktig	  naturen	  är	  för	  oss	  
människor.	  En	  sjukhusmiljö	  kan	  möjligtvis	  liknas	  vid	  en	  kriminalvårdsanstalt	  då	  
människorna	  är	  instängda.	  Båda	  parterna	  har	  ha	  en	  längtan	  att	  komma	  därifrån.	  Då	  är	  
naturen	  en	  hjälp	  att	  finna	  ro	  och	  avslappning.	  Den	  teoretiska	  fakta	  som	  Ulrich	  pratar	  om	  
kan	  vi	  	  översätta	  i	  ett	  organiskt	  formspråk	  som	  är	  uppåtsträvande.	  

FAKTA OM OLIKA FÄRGTEORIER OCH RUMSLIGHET 
Feng	  Shui	  -‐	  Att	  titta	  närmare	  på	  feng-‐shui	  känns	  relevant	  då	  vid	  två	  tillfällen	  i	  arbetet	  
stött	  på	  ämnet	  under	  research	  perioden.	  Första	  gången	  gavs	  en	  rekommendation	  att	  
använda	  feng-‐shui	  av	  en	  utvecklingskonsult	  för	  att	  skapa	  ett	  harmoniskt	  rum,	  andra	  
gången	  var	  under	  en	  föreläsning	  om	  design	  av	  intensivvårds	  rum	  under	  ett	  
designseminarium	  på	  Textilhögskolan. 
Feng-‐shui	  är	  en	  tusenårig	  österländsk	  lära	  som	  berättar	  hur	  vi	  människor	  påverkas	  av	  
vår	  omgivning.(Winqvist,	  2004	  s.6)	  Feng-‐shuin	  utgår	  från	  fem	  olika	  element:	  vatten,	  eld,	  
jord,	  metall,	  trä.	  Elementen	  ger	  näring	  åt	  varandra	  men	  kontrollerar	  även	  varandra,	  och	  
gör	  det	  därigenom	  möjligt	  för	  oss	  att	  uppnå	  balans.	  (	  Winqvist,	  2004	  s.53) 
Så	  här	  ger	  elementen	  kraft	  till	  varandra:	  
 
Trä,	  ger	  liv	  till	  eld 
Eld,	  skapar	  jord 
Jord,	  frambringar	  metall 
Metall,	  bär	  vatten 
Vatten,	  ger	  näring	  till	  trä	  
 
Färger	  kan	  enligt	  Feng-‐shui	  användas	  på	  två	  sätt,	  antingen	  som	  bakgrund	  på	  stora	  ytor	  
eller	  som	  accent	  på	  små	  ytor.	  Bakgrundsfärger	  brukar	  vara	  ljusare	  och	  mildare	  nyanser	  
och	  accenterna	  brukar	  vara	  starkare	  och	  intensivare	  färger. 
För	  att	  skapa	  en	  harmonisk	  färgskala	  krävs	  det	  att	  först	  ta	  reda	  på	  vilket	  väderstreck	  
som	  rummet	  är	  beläget	  i.	  Ligger	  det	  i	  söderläge	  vilket	  samtalsrummet	  gör	  på	  anstalten,	  
så	  ska	  gröna	  blåa	  toner	  förstärkas	  och	  kritvitt,	  ljusgult	  till	  brunt	  och	  svart	  ska	  dämpas.	  
Om	  en	  färg	  ger	  obehagliga	  associationer	  ska	  den	  inte	  användas	  även	  om	  det	  är	  vad	  som	  
rekommenderas.	  	  	  (Brown,	  2000	  s.122)	  	  	  	  
 
Inredningsfärger	  från	  boken	  Levande	  färger	  -‐	  Inredningsfärger	  ska	  vara	  funktionella.	  
Inom	  offentlig	  miljö	  och	  arbetsliv	  är	  färgen	  ofta	  lagstadgad	  för	  att	  skydda	  och	  informera	  
individen,	  så	  att	  inte	  vilka	  färgexperiment	  som	  helst	  kan	  förverkligas.	  
Långtidseffekterna	  av	  vissa	  nyanser	  och	  klanger	  kan	  vara	  emotionellt	  stötande	  och	  hos	  
vissa	  känsliga	  personer	  ge	  upphov	  till	  direkta	  sjukdomssymtom.	  Irritation	  och	  
kraftlöshet,	  ögonsveda	  och	  huvudvärk	  är	  exempel	  på	  kulörtrelaterade	  besvär.	  I	  ett	  hem	  
har	  man	  olika	  rum	  med	  vitt	  skilda	  funktioner.	  Det	  är	  då	  viktigt	  att	  kreativt	  färgsätta	  
varje	  rum	  så	  att	  det	  fungerar	  på	  tänkt	  sätt.	  Vilket	  innebär	  rent	  praktiskt	  att	  mat-‐
relaterade	  färger	  i	  köket	  och	  avslappnade	  färger	  i	  sovrummet.	  I	  studierummet	  nyanser	  
som	  främjar	  koncentrationen	  och	  i	  motionsrummet	  färger	  som	  sätter	  fart	  på	  pulsen.	  
Samma	  principer	  gäller	  för	  kontor	  och	  fabriker,	  butiker,	  sjukhus	  och	  biografer.	  Du	  ser	  
aldrig	  ett	  bibliotek	  i	  knallrött	  eller	  mysig	  krog	  i	  isblått.	  Men	  gärna	  gamla	  teatrar	  i	  oxblod	  
och	  simhallar	  i	  havsgrönt.	  I	  laboratorier	  vill	  de	  ha	  precisionsmätningar	  och	  inte	  
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distraheras	  utan	  väljer	  där	  att	  färgsätta	  med	  grått.	  Mycket	  av	  denna	  kunskap	  är	  
etablerad	  praxis	  men	  det	  finns	  även	  modern	  forskning	  i	  hur	  människor	  upplever	  olika	  
miljöfärger.	  Färginstitutet	  i	  Stockholm	  genomför	  sådana	  undersökningar.	  (Ryberg	  s56) 
 
Itten	  och	  Mahnke	  -‐	  Färger	  påverkas	  av	  varandra	  och	  lurar	  oss	  att	  uppfatta	  färger	  som	  
inte	  finns.	  Hjärnan	  söker	  alltid	  efter	  harmoni.	  Hjärnan	  vill	  även	  skapa	  kontraster	  och	  
framhäva	  färger	  gentemot	  varandra.(Cap	  Design,	  2012)	  Detta	  är	  Johannes	  Ittens	  teorier	  
om	  färglära	  som	  har	  en	  mer	  teoretisk	  grund	  jämförelse	  med	  Mahnke	  som	  har	  en	  mer	  
psykologisk	  ingång	  till	  färger.	  Fokus	  läggs	  på	  Mahkes	  teorier	  om	  färger	  då	  hans	  teorier	  
stämmer	  mer	  överens	  med	  arbetet	  på	  grund	  av	  den	  blandande	  mängd	  av	  färger	  på	  
textilier	  från	  Röda	  Korset	  då	  det	  inte	  går	  att	  styra	  och	  välja	  fritt	  bland	  färger.(Cap	  
Design,	  2012) 
Frank	  H.	  Mahnke	  är	  chef	  på	  International	  Associtation	  of	  Color	  Consultants/Designers	  
där	  han	  föreläser	  om	  den	  psykologiska	  effekten	  av	  färger,	  ljus	  och	  hur	  vi	  människor	  
reagerar	  på	  olika	  miljöer.	  Mahnke	  är	  också	  designer	  och	  konsult	  för	  olika	  arkitektoniska	  
projekt.	  I	  boken	  Color	  Enviroment	  &	  human	  beskriver	  han	  om	  färghealing	  och	  olika	  
delar	  av	  kroppen	  som	  står	  för	  olika	  färger:	  
 
Violet,	  huvudet:	  Visdom,	  andlig	  energi 
Indigo,	  huvudet:	  Intuition,	  (tredje	  ögat)* 
Blå,	  halsen:	  religiös	  inspiration,	  kreativitet,	  språk,	  kommunikation 
Grön,	  rosa,	  bröstet:	  Kärlek,	  sympati,	  harmoni,	  influerar	  hjärtat 
Gul,	  mage:	  Kunskap,	  intellekt,	  Seat	  of	  tension-‐säte	  av	  spänning 
Orange,	  mage:	  Energi 
Röd,	  nedre	  mage:	  livet,	  reproduktion.	  
(Mahnke,	  1996	  s.35,36)	  
	  *Tredje	  ögat	  är	  placerat	  mellan	  ögonbrynen.	  För	  att	  se	  klart	  på	  det	  förflutna	  och	  på	  framtiden	  är	  
det	  viktigt	  att	  det	  tredje	  ögat	  är	  i	  balans.	  Tredje	  ögat	  utvärderar	  livssituationen,	  registrerar	  
erfarenheter,	  stimulerar	  inspirationen	  genom	  på	  ett	  meningsfullt	  sätt	  hitta	  vägen	  genom	  
livet.(Celestin,	  2013)	   
 
	  	  	  Boken	  beskriver	  också	  en	  teori	  om	  färgers	  olika	  betydelse.	  Röd	  är	  upphetsande,	  
spännande	  och	  stimulerande	  färg.	  Står	  för	  passion	  och	  styrka.	  Negativa	  aspekter	  är	  att	  
den	  upplevs	  aggressiv	  och	  för	  tankar	  till	  blod.	  En	  klar	  orange	  ton	  upplevs	  stimulerande	  
och	  spännande	  och	  en	  ljus	  orange(aprikos)	  glädjefylld	  och	  tillfredställande.	  Orange	  är	  
även	  eldens	  naturliga	  färg.	  Den	  gladaste	  färgen	  är	  gul	  och	  står	  för	  hopp	  och	  visdom.	  Gul	  
representerar	  en	  ljus	  framtid.	  Grön	  är	  stilla	  uppfriskande,	  lugn	  och	  naturens	  färg.	  Grön	  
är	  den	  färg	  som	  är	  mest	  avslappnande	  för	  ögat.	  En	  negativ	  aspekt	  är	  att	  den	  kan	  
upplevas	  tröttsam.	  Många	  människor	  förknippar	  även	  grönt	  med	  sjukdom,	  illamående	  
och	  gift.	  Hjärtat	  av	  alla	  färger	  som	  få	  ogillar	  är	  blå.	  Blå	  har	  en	  avslappnade	  effekt	  och	  
förknippas	  med	  andlighet	  och	  visdom.	  Lila	  är	  hedrande	  och	  exklusiv	  men	  den	  kan	  
associeras	  med	  ensamhet	  och	  sorg.	  Vitt	  står	  för	  ljuset,	  andlighet,	  hoppet,	  gudomlighet,	  
helighet	  och	  oskuldsfullhet.	  Den	  mörkaste	  färgen	  är	  svart	  och	  symbolisera	  död,	  rädsla	  
och	  kraften	  i	  mörkret.	  Men	  inom	  mode	  står	  den	  för	  elegans	  och	  rikedom.	  Den	  grå	  färgen	  
är	  konservativ,	  tyst,	  lugn	  men	  också	  trist	  och	  passiv	  utan	  liv.	  (Mahnke	  1996,	  s.61-‐66) 
	  	  	  	  	  	  Dessa	  teorier	  är	  en	  grund	  för	  en	  möjlig	  ingång	  att	  färgsätta	  samtalsrummet	  på	  
anstalten.	  	  Svårigheter	  att	  förhålla	  sig	  till	  färgteorierna	  uppstår	  då	  hänsyn	  måste	  tas	  till	  
färgerna	  på	  resttextilierna.	  	  

SAMTAL MED UTVECKLINGSKONSULT 
Under	  researchperioden	  söks	  efter	  kunskap	  som	  har	  att	  göra	  med	  framtidstro	  och	  
ledarskap,	  eftersom	  rummet	  som	  ska	  designas	  fungerar	  som	  rum	  för	  planering	  inför	  
framtiden	  för	  de	  intagna.	  Via	  en	  telefonintervju	  besvarar	  han	  frågor	  och	  delar	  med	  sig	  av	  
sina	  erfarenheter	  som	  används	  som	  inspiration	  för	  anstaltens	  samtalsrum.	  
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Utvecklingskonsulten	  arbetar	  som	  konsult	  till	  flera	  organisationer	  såsom	  Röda	  korset,	  
landsting,	  kommuner	  och	  med	  företag.	  Han	  arbetar	  med	  att	  stödja	  utveckling	  och	  bidra	  
till	  meningsfulla	  förändringar	  och	  är	  med	  och	  bidrar	  till	  att	  bygga	  framtidstro.	  
Utgångspunkten	  är	  att	  människor	  vill	  bidra	  och	  ta	  ansvar,	  att	  olikheter	  berikar	  och	  att	  
personligt	  engagemang	  och	  ställningstagande	  är	  avgörande	  för	  förändring.	  Övertygelsen	  
är	  att	  en	  visionär	  förändring	  är	  möjlig,	  och	  att	  framtiden	  är	  ljus.	  Informationen	  som	  
delades	  av	  konsulten	  bearbetas	  och	  ett	  urval	  görs	  av	  viktiga	  punkter	  som	  fungerar	  som	  
inspiration	  till	  arbetet.	  Nedan	  följer	  urval	  av	  de	  viktigaste	  punkterna:	  

-‐ Det	  är	  viktigt	  för	  människor	  att	  få	  drömma	  och	  komma	  till	  tals.	  
-‐ Väsentligt	  vid	  viktiga	  personliga	  samtal	  där	  de	  kan	  känna	  sig	  utsatta	  är	  hur	  vi	  

människor	  sitter,	  situationen	  bör	  kännas	  trygg	  och	  bekväm.	  En	  plats	  som	  ofta	  
människor	  beskriver	  att	  de	  känner	  trygghet	  är	  i	  naturen. 

-‐ Undersök	  Feng	  Shui,	  som	  är	  en	  tusen	  årig	  kinesisk	  livsfilosofi,	  för	  att	  se	  hur	  en	  
rumslig	  harmonisk	  helhetsupplevelse	  kan	  byggas.	  

-‐ Se	  program	  om	  en	  man	  som	  överlevde	  60	  dagar	  på	  en	  ö	  för	  att	  han	  satte	  sig	  i	  en	  
ring	  med	  stenar	  när	  han	  kände	  sig	  ensam	  och	  orolig.	  Stenarna	  gav	  skydd.	  Titta	  
närmare	  på	  cirklar	  som	  symbol	  för	  trygghet.	  

-‐ Titta	  på	  Indianernas	  riter	  och	  tankesätt.	  Exempel	  gavs	  här	  på	  Vision	  Quest	  
Vision	  Quest	  är	  en	  rit	  bland	  många	  indianstammar	  i	  ursprungsamerika.	  
Indianerna	  har	  utvecklat	  under	  lång	  tid	  utvecklat	  tekniker	  för	  att	  spränga	  
gränser	  och	  hitta	  vägar	  mellan	  det	  medvetna	  och	  det	  omedvetna.	  De	  tror	  att	  
människan	  behöver	  hämta	  kraft	  ur	  naturen	  för	  att	  bli	  effektiva	  i	  världen.	  Det	  
innebär	  att	  unga	  indianpojkar	  får	  gå	  ut	  i	  naturen	  ensamma	  för	  att	  hitta	  sin	  
livsväg	  och	  sitt	  syfte	  med	  sitt	  liv.	  Tanken	  är	  att	  naturen	  ger	  lugn	  och	  att	  det	  då	  är	  
lättare	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  sin	  inre	  livsväg.	  

 
Efter	  analys	  av	  samtalet	  med	  utvecklingskonsulten	  konstateras	  att	  naturen	  är	  en	  viktig	  
plats	  för	  att	  hitta	  sin	  väg	  och	  känna	  trygghet.	  Viktigt	  för	  arbetet	  är	  cirkeln	  som	  
trygghetssymbol.	  Tre	  nyckelord	  väljs	  ut	  för	  att	  ta	  med	  vidare	  i	  arbetet: 
trygghet 
cirkel 
naturen	  

KREATIVITET 
För	  detta	  arbete	  spelar	  kreativiteten	  en	  stor	  roll	  både	  vad	  gäller	  designprocessen	  i	  
arbetet	  och	  syftet	  med	  samtalsrummet	  där	  en	  inredning	  ska	  skapas.	  För	  att	  hitta	  
lösningar	  på	  hur	  hantering	  av	  resttextilierna	  ska	  utföras	  och	  samtidigt	  anpassa	  
formgivningen	  till	  anstaltens	  behov	  krävs	  det	  att	  våga	  vara	  öppna	  för	  ovanliga	  
tankegångar	  och	  arbetssätt.	  Arbetet	  påbörjas	  med	  ett	  öppet	  sinne	  med	  inställningen	  att	  
inte	  döma	  idéer	  för	  tidigt.	  En	  ide	  som	  först	  verkar	  löjlig	  eller	  tråkig	  kan	  ändå	  utvecklas	  
till	  något	  intressant.	  Arbetet	  ska	  också	  hjälpa	  de	  intagna	  att	  hitta	  sin	  väg	  och	  därför	  bör	  
de	  uppmanas	  till	  att	  börja	  använda	  sin	  fantasi.	  Ett	  behov	  finns	  att	  hitta	  en	  kreativ	  
inredning,	  det	  vill	  säga	  få	  igång	  energin	  och	  tankegångar,	  inte	  täppa	  till	  eller	  styra	  in	  de	  
som	  befinner	  sig	  i	  rummet	  på	  en	  speciell	  väg.	  Hur	  det	  ska	  åstadkommas	  blir	  en	  
utmaningen.	   
	  	  	  	  Med	  tanke	  på	  att	  arbetet	  utgår	  från	  en	  omvänd	  designprocess	  krävs	  det	  att	  vi	  tänker	  
och	  arbetar	  utanför	  normen	  och	  utanför	  vad	  vi	  lärt	  oss	  den	  traditionella	  vägen.	  Memphis	  
gruppen	  från	  Italien	  är	  en	  design	  grupp	  som	  hade	  sin	  storhetstid	  på	  80-‐talet.	  De	  
använde	  sin	  kreativitet	  till	  att	  tänka	  utanför	  de	  traditionella	  designreglerna	  som	  rådde	  
inom	  designvärlden	  på	  80	  talet.	  De	  gjorde	  tvärtom	  mot	  vad	  som	  ansågs	  rätt	  inom	  
formgivning	  på	  den	  tiden,	  de	  kallas	  en	  antidesigngrupp.	  Inspiration	  till	  detta	  arbete	  
hämtas	  från	  Memphis	  gruppens	  mod	  att	  våga	  gå	  sin	  väg	  och	  ha	  ett	  mer	  öppet	  sinne	  till	  
design	  och	  formgivning.	  Även	  tankar	  kring	  vad	  estetiskt	  tilltalande	  är,	  väcks	  när	  vi	  
studerar	  Memphis	  gruppens	  design.	  Idag	  säljs	  deras	  produkter	  för	  miljontals	  kronor,	  
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men	  när	  de	  var	  nya	  var	  det	  inte	  många	  som	  föll	  för	  deras	  design,	  vilket	  inte	  heller	  var	  
tanken.	  Tanken	  var	  att	  de	  skulle	  väcka	  funderingar	  kring	  vad	  skönhet,	  rätt	  och	  fel	  
betyder	  för	  oss	  människor.	  Kanske	  kräver	  vårt	  arbete	  ett	  ifrågasättande	  vad	  gäller	  
estetiskt	  tilltalande.	  Kanske	  behövs	  det	  för	  att	  omdefiniera	  vad	  som	  anses	  är	  estetiskt	  
tilltalande	  när	  arbete	  med	  resttextilier	  pågår.	  Ibland	  behöver	  vi	  människor	  stanna	  upp	  
och	  se	  saker	  från	  ett	  annat	  håll	  för	  att	  kanske	  upptäcka	  en	  ny	  typ	  av	  skönhet	  som	  vi	  först	  
inte	  kunde	  se.	  I	  dagens	  tid	  går	  trender	  och	  livstempot	  fort	  och	  snabba	  beslut	  tas	  rörande	  
design	  för	  att	  tjäna	  snabba	  pengar.	  Produkter	  behöver	  komma	  ut	  i	  produktion	  fort	  och	  
då	  tar	  man	  tid	  från	  designprocessen	  för	  att	  vara	  först	  med	  att	  leverera	  nya	  produkter.	  
(Kristoffersson,	  2003	  s.116) 

ESTETISK TILLTALANDE 
Estetiskt	  tilltalande	  för	  oss	  betyder	  i	  detta	  arbete	  att	  skapa	  en	  struktur	  som	  gör	  det	  
lättare	  för	  ögat	  att	  följa	  en	  ordning,	  ett	  antagande	  är	  att	  för	  mycket	  struktur	  gör	  ögat	  
uttråkat.	  Därför	  sker	  arbete	  med	  att	  medvetet	  balansera	  mellan	  struktur	  och	  ordning	  i	  
botten	  och	  mellan	  slumpen	  och	  en	  viss	  vildhet	  förs	  in	  för	  att	  symbolisera	  liv.	  Som	  
förebilder	  här	  ser	  vi	  en	  kombination	  av	  Jackson	  Pollocks	  och	  Mark	  Rotkhos	  
konstnärskap.	  De	  är	  båda	  abstrakta	  expressionister	  med	  motsatta	  uttryck.	  Rothko	  får	  
stå	  för	  stillhet	  och	  eftertänksamheten	  och	  Pollock	  för	  slumpen	  och	  energin.	   
 
 

METOD 

Arbetsprocessen	  vilar	  på	  tre	  delar.	  Parallellt	  utförs	  materialarbete	  och	  utformandet	  av	  
ett	  samtalsrum	  för	  att	  sedan	  sammanfatta	  det	  i	  en	  produkt.	   
Undersökningar	  görs	  på	  hur	  vi	  kan	  ta	  tillvara	  på	  resttextilier	  genom	  experiment	  direkt	  i	  
materialen	  och	  genom	  att	  undersöka	  olika	  tekniker	  i	  workshops.	  För	  att	  ta	  reda	  på	  
vilken	  design	  som	  ska	  appliceras	  på	  inredningsprodukterna	  börjar	  arbetet	  med	  research	  
kring	  vad	  som	  tidigare	  gjorts	  inom	  inredning	  och	  inom	  re-‐design,	  för	  att	  sedan	  
sammanställas	  till	  ett	  moodboard.	  För	  att	  hitta	  substans	  till	  vilka	  designbeslut	  som	  är	  
bäst	  skapas	  enkätundersökning,	  en	  behovsanalys	  och	  kategorisering	  av	  våra	  mest	  
intressanta	  idéer.	  Parallellt	  med	  att	  hitta	  rätt	  material,	  rätt	  teknik	  och	  rätt	  produkt	  
testar	  vi	  idéer	  i	  en	  modell	  och	  gör	  digitala	  illustrationer.	  Förarbetet	  utmynnar	  sedan	  i	  en	  
produkt.	  	  	  
 

UNDERSÖKNING AV DET HÅLLBARA MATERIALET  

FÄRG 
Tre	  besök	  på	  Röda	  korsets	  butik	  i	  Borås	  genomförs	  för	  att	  hämta	  säckar	  med	  
resttextilier	  som	  inte	  går	  att	  sälja.	  För	  att	  lättare	  kunna	  se	  potentialen	  i	  textilmängden	  
utvecklas	  en	  metod.	  
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Eftersom	  arbetet	  är	  en	  omvänd	  designprocess,	  vilket	  innebär	  att	  utgå	  ifrån	  de	  material	  
vi	  hittar	  eller	  får,	  vilket	  i	  sin	  tur	  innebär	  en	  ofantlig	  mängd	  av	  olika	  kulörer,	  valörer,	  
mönsterbilder	  och	  uttryck	  som	  inte	  går	  att	  styra.	  Diskussioner	  med	  handledare	  om	  hur	  
hantering	  av	  färger	  ska	  ske	  ger	  oss	  olika	  svar.	  Diskussionen	  har	  främst	  handlat	  om	  att	  få	  
till	  ett	  estetiskt	  tilltalande	  uttrycksätt	  med	  mängden	  av	  blandade	  färger	  och	  material.	  
Hur	  styrs	  materialet	  så	  att	  produkten	  får	  en	  tillfredställande	  finish	  och	  är	  färga	  eller	  
måla	  ett	  alternativ?	  För	  att	  ta	  undersöka	  svaret	  målas	  det	  med	  akrylfärg	  rakt	  på	  
restmaterialet.	  Svaret	  är	  att	  uttrycket	  inte	  passar	  detta	  arbete.	  Upplever	  att	  utmaningen	  
att	  skapa	  direkt	  med	  restmaterialet	  försvinner.	  Uttrycket	  bidrar	  inte	  till	  en	  
tillfredsställande	  finish.	  Att	  skapa	  intressanta	  uttryck	  och	  lösningar	  för	  samtalsrummet	  
på	  anstaltens	  behov	  är	  primärt	  men	  samtidigt	  är	  det	  viktigt	  för	  arbetet	  att	  hålla	  fast	  vid	  
hållbarhetstanken,	  och	  därmed	  undvika	  att	  addera	  färg	  till	  produkterna.	  Diskussionen	  
slutar	  med	  att	  i	  största	  möjliga	  mån	  undvika	  att	  måla	  eller	  spreja	  över	  våra	  material,	  
utan	  försöka	  att	  utnyttja	  de	  färger	  som	  finns	  tillgodo	  för	  att	  skapa	  textila	  prototyper.	  Det	  
skapas	  en	  metod	  för	  hur	  hanteringen	  av	  resttextilierna	  ska	  ske: 
	  
1-‐klippa	  ut	  den	  största	  mängd	  tyg	  som	  är	  möjligt	  utifrån	  alla	  plagg,	  för	  att	  underlätta	  
tanken	  och	  synen. 
2-‐sortera	  efter	  färg	  och	  material 
3-‐limma	  med	  press	  så	  att	  resultatet	  blir	  som	  fina	  pappersark.	  För	  att	  se	  hur	  materialet	  
förändras	  när	  det	  blir	  hårt	  då	  en	  utgångspunkt	  från	  början	  har	  varit	  att	  skapa	  hårda	  
plattor	  av	  textilerna.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  ville	  skapa	  hårda	  plattor	  av	  alla	  resttyger	  
kom	  ur	  ett	  kreativt	  behov.	  Det	  var	  svårt	  att	  hitta	  inspiration	  och	  hitta	  en	  estetisk	  design	  
när	  vi	  såg	  alla	  mjuka	  resttextilier	  tillsammans.	  Ett	  behov	  av	  struktur	  väcktes	  och	  en	  vilja	  
av	  att	  ordna	  alla	  färger	  och	  mönster	  i	  olika	  grupper.	  Genom	  att	  skapa	  en	  känsla	  av	  
papper	  med	  dess	  hårda	  och	  fasta	  form	  gick	  det	  lättare	  att	  ta	  till	  sig	  alla	  tyger	  och	  därmed	  
hitta	  rätt	  design	  för	  uppdraget.	  	  
 
	  
	  

Hämtar	  resttextilier	  på	  Röda	  Korset	  
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En	  färgkarta	  av	  de	  tyger	  vi	  har	  med	  störst	  mängd	  enfärgade	  tyger	  skapas	  för	  att	  få	  en	  
överblick	  av	  materialen.	  Med	  i	  arbetet	  finns	  en	  samlad	  bild	  över	  vilka	  behov	  rummet	  och	  
de	  intagna	  med	  personal	  har	  för	  att	  undvika	  vissa	  färger	  som	  inte	  passar	  alls	  såsom	  
svart.	  Svart	  undviks	  för	  att	  minimera	  ett	  för	  kontrastrikt	  resultat,	  och	  för	  att	  släppa	  in	  så	  
mycket	  ljus	  som	  möjligt.	  Därefter	  paras	  varje	  färgavdelning	  in	  med	  respektive	  ord.	  	  
Hopp-‐ljusa	  färger 
Stabilitet-‐jordfärger,	  mörkare	  grå	  blåa	  nyanser 
Energi-‐starkare	  kulörer	  såsom	  orange,	  rött	  och	  cerise	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sortering	  efter	  färg	  och	  material	  

Färgkarta	  över	  största	  mängden	  tyg	  
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Hur	  används	  dessa	  färger	  som	  finns	  till	  förfogande?	  Ett	  arbete	  påbörjas	  med	  att	  skapa	  
en	  uppfattning	  om	  vilka	  kombinationer	  som	  passar	  med	  vilka.	  Arbetet	  går	  ut	  på	  att	  
klippa	  remsor	  av	  de	  olika	  utvalda	  tygerna	  som	  är	  cirka	  en	  gånger	  tio	  cm	  vilka	  
kombineras	  med	  varandra	  på	  olika	  vis	  för	  att	  skapa	  en	  bild	  av	  vilka	  färger	  som	  ska	  ingå	  i	  
de	  olika	  produkterna.	  Färgerna	  placeras	  ut	  efter	  idéers	  utseende.	  Till	  exempel	  för	  
persiennidén	  placeras	  bitarna	  efter	  varandra	  i	  vågräta	  linjer	  till	  en	  lodrätt	  rektangel.	  Allt	  
ifrån	  multifärgade	  kombinationer	  testas	  till	  en	  kulör	  men	  olika	  nyanser	  till	  graderingar.	  	  
Ju	  smalare	  remsor	  vi	  klipper	  desto	  mer	  flyter	  färgerna	  ihop	  och	  bildar	  ett	  mer	  enhetligt	  
uttryck	  som	  upplevs	  tillfredsställande. 

 

WORKSHOP 1 BIKOMPONENT 
På	  ingenjörshögskolan	  genomförs	  de	  allra	  första	  testerna	  i	  projektet	  i	  en	  värmepress	  
med	  vägledning	  av	  en	  ingenjörsdoktorand.	  Ingenjören	  visar	  och	  lär	  ut	  hur	  deras	  
värmepress	  fungera.	  Ytan	  på	  pressen	  är	  20x20	  cm	  och	  den	  lilla	  ytan	  var	  tidigare	  ett	  
hinder	  för	  att	  vilja	  arbeta	  med	  universitetslektorns	  material	  och	  pressen	  då	  det	  ansågs	  
vara	  svårarbetat.	  Det	  som	  tar	  emot	  är	  att	  bikomponenten	  av	  PPA	  är	  en	  icke	  förnyelsebar	  
produkt,	  den	  är	  nyproducerad	  som	  består	  av	  en	  kärna	  av	  polyester	  som	  smälter	  vid	  hög	  
temperatur	  och	  höljet	  som	  omsluter	  fibern	  smälter	  vid	  låg	  temperatur.	  Dessa	  
egenskaper	  gör	  att	  bikomponenten	  fungerar	  som	  ett	  lim	  som	  fäster	  ihop	  olika	  material,	  
helst	  av	  polyesterblandning,	  med	  varandra.	  Tester	  utförs	  med	  olika	  resttextilier	  med	  

Test	  av	  olika	  färgställnignar	  
	  

Testar	  olika	  färgställningar	  för	  persienn.	  Där	  vi	  klippt	  tyget	  i	  smala	  remsor	  
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flera	  lager	  för	  att	  undersöka	  materialens	  egenskaper	  och	  hur	  de	  påverkar	  varandra.	  
Enligt	  universitetslektorn	  på	  textilhögskolan	  fungerar	  det	  inte	  att	  pressa	  ull	  under	  
värme	  då	  fibern	  inte	  klarar	  av	  värmen	  och	  krymper.	  Ett	  test	  utgörs	  med	  spillmaterial	  av	  
ull	  och	  det	  fungerar.	   
 

 
Värmepress Ingenjörshögskolan 20x20 cm 

WORKSHOP 2 VÄRMEPRESS 
En	  eftermiddag	  tillbringas	  i	  trycket	  på	  Textilhögskolan.	  Där	  skapas	  prover	  av	  
restmaterial	  från	  Röda	  korset	  med	  tapetklister	  och	  bikomponent	  i	  transferpressen	  i	  
Textilhögskolans	  tryck.	  Tapetklister	  kokas	  ihop	  av	  ekologiskt	  strösocker,	  potatismjöl	  
och	  vatten.	  Småspill	  av	  tyg	  och	  garn	  klipps	  ner	  och	  blandas	  med	  tapetklister	  och	  trycks	  
ut	  i	  en	  form	  för	  att	  få	  ett	  nonwoven	  liknande	  material.	  Att	  skapa	  ett	  nonwoven	  material	  
är	  intressant	  då	  det	  är	  ett	  sätt	  att	  hantera	  den	  blandade	  mängden	  textilier	  genom	  
färgsortering	  och	  att	  skapa	  nya	  produkter	  genom	  att	  sedan	  formpressa.	  Efter	  
företagsbesök	  och	  samtal	  med	  tillverkare	  finner	  vi	  att	  utveckla	  ett	  nonwoven	  material	  
som	  svårt.	  För	  tillverkning	  av	  nonwoven	  material	  behövs	  en	  maskin	  som	  river	  upp	  
tygerna.	  Undersökning	  sker	  av	  möjligheter	  att	  hitta	  ett	  företag	  som	  kan	  riva	  ner	  en	  lite	  
mängd	  textilier	  dock	  hittas	  endast	  ett	  företag	  som	  arbetar	  med	  nonwoven	  i	  Småland	  och	  
för	  att	  riva	  ner	  textilier	  där	  krävs	  minimum	  500	  kg.	   

	  
	  
Idéer	  som	  uppstår	  under	  dagen	  är	  att	  arbeta	  med	  transparens	  och	  ljus,	  nonwoven	  och	  
formpress,	  veck	  som	  skapar	  en	  rörelse	  vid	  beröring.	  En	  idé	  är	  att	  samla	  ihop	  ärmar,	  
limma	  dem	  hårda	  för	  att	  skapa	  volym	  för	  att	  sedan	  klippa	  dem	  på	  olika	  sätt	  som	  kan	  

Pressat	  trassel	   Hårt	  ark	  böjd	  form.	  Nonwoven,	  tapetklister	  
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utvecklas	  till	  ett	  draperi.	  Tapetklister	  bestryks	  över	  tygbitar	  och	  garntrassel	  i	  A4	  storlek	  
och	  pressas	  i	  transferpressen	  och	  skapar	  hårda	  ark.	  Under	  detta	  arbete	  föds	  idén	  om	  att	  
utgå	  från	  en	  böjd	  form	  till	  hela	  produktserien.	  Den	  böjda	  formen	  går	  att	  variera	  i	  färg,	  
storlek,	  hårdhet	  och	  tjocklek	  vilket	  skapar	  en	  bra	  utgångspunkt.	   

WORKSHOP 3. ARBETE PÅ INDUSTRITEXTIL JOB  
I	  fuktig	  och	  varm	  miljö	  är	  hållfastheten	  sämre	  om	  stärkelse	  lim	  används,	  såsom	  
tapetklister.	  Vilket	  den	  affärsområdesansvarige	  på	  Industritextil	  Job	  berättar.	  
Diskussion	  om	  hur	  hantering	  av	  limmade	  ytor	  ska	  hanteras	  påbörjas.	  Beslutet	  handlar	  
om	  att	  använda	  limfilmer	  som	  Job	  erhåller	  på	  grund	  av	  producerbarheten	  och	  
tidsaspekten.	  Tiden	  som	  återstår	  ger	  inte	  utrymme	  för	  vidare	  tester	  vad	  gäller	  
ekologiska	  limmer.	  Tester	  med	  animaliska	  limmer	  såsom	  ben	  och	  hud	  lim	  var	  tänkt	  att	  
testas	  men	  det	  får	  utvecklas	  vidare	  efter	  examensarbetet.	  Tidigare	  har	  animaliska	  
limmer	  använts	  inom	  möbelbranschen	  men	  anledning	  till	  att	  det	  togs	  bort	  var	  för	  att	  det	  
luktade	  illa,	  var	  känslig	  för	  röta	  och	  tog	  tid	  att	  ta	  framställa.	  Efter	  denna	  kunskap	  som	  
Job	  delade	  bestämdes	  det	  att	  tänja	  på	  gränsen	  att	  arbeta	  hållbart	  och	  att	  tillsätta	  lim	  som	  
inte	  är	  organiskt	  nedbrytbara.	  Det	  är	  inte	  optimalt,	  men	  för	  att	  åstadkomma	  en	  design	  
som	  är	  estetiskt	  tilltalande	  behöver	  ett	  beslut	  tas	  för	  att	  fortsätta	  framåt	  i	  projektet.	  På	  
lång	  sikt	  kanske	  ett	  lim	  som	  är	  bättre	  för	  miljön	  hittas	  för	  att	  kunna	  skapa	  en	  produkt	  
som	  tillfullo	  lever	  upp	  att	  vara	  hållbar. 
	  	  	  	  För	  att	  fortfarande	  vara	  öppna	  i	  processen	  så	  togs	  tre	  idéer	  med	  på	  skiljeväggen	  för	  att	  
se	  vilken	  av	  produkterna	  som	  lämpar	  sig	  bäst	  till	  materialet	  som	  tas	  fram	  på	  Job.	  
Pressade	  plattor	  är	  grunden	  till	  alla	  produkter	  i	  detta	  stadie	  av	  projektet.	  Förberedelse	  
innan	  besöket	  sker	  genom	  att	  klippa	  tyger	  i	  mindre	  bitar	  för	  att	  skapa	  ett	  mer	  effektivt	  
arbete	  väl	  på	  plats.	  Det	  finns	  tre	  olika	  tjocklekar	  på	  limfilmen	  polyretran	  att	  välja	  på.	  
Första	  omgången	  sker	  tester	  i	  125	  grader	  under	  15	  min	  med	  olika	  många	  lager	  tyg	  och	  
limfilm.	  Resultatet	  är	  en	  ganska	  slapp	  och	  gummilik	  känsla,	  inte	  den	  mer	  styvare	  
pappersliknande	  känslan	  som	  tidigare	  blivit	  genom	  att	  limma	  tyger	  med	  trälim.	  Ett	  nytt	  
test	  utförs	  där	  temperaturen	  höjs	  till	  150	  grader	  och	  även	  här	  testas	  det	  med	  olika	  antal	  
lager	  av	  tyg.	  Dessa	  prover	  blev	  något	  styvare	  än	  de	  första	  och	  liknades	  vid	  de	  tester	  som	  
utförts	  på	  skolan	  som	  fått	  en	  styvare	  känsla.	  Det	  styvare	  materialet	  passar	  vårt	  uttryck	  
och	  för	  att	  inte	  våra	  prototyper	  ska	  falla	  ihop	  krävs	  ett	  styvare	  material.	  Det	  beror	  också	  
på	  till	  vilken	  typ	  av	  prototyp,	  modulen	  kräver	  ett	  styvt	  men	  flexibelt	  material,	  för	  
exempelvis	  en	  bågform	  som	  kan	  byggas	  till	  en	  vägg,	  lampa	  eller	  pall	  krävs	  ett	  styvare	  
material	  och	  till	  remsor	  till	  persiennidén	  krävs	  ett	  lätt,	  tunt	  och	  hårt	  material.	   
	  	  	  I	  processen	  har	  öppenhet	  till	  olika	  material	  och	  vägar	  varit	  arbetsamt	  och	  för	  att	  
tidigare	  tester	  med	  limmet	  inte	  känts	  helt	  tillfredställande	  till	  alla	  de	  tre	  idéerna,	  
diskuteras	  olika	  lösningar	  med	  affärsområdesansvarig	  på	  Job.	  Han	  ger	  förslag	  på	  att	  
använda	  ett	  mellanlägg	  av	  en	  filt	  som	  är	  av	  återvunna	  petflaskor.	  Test	  utfördes	  med	  två	  
olika	  typer	  av	  filtmaterial	  av	  återvunna	  petflaskor,	  den	  ena	  är	  hårdare	  nålad	  och	  den	  
andra	  lösare	  nålad.	  Filten	  lades	  mellan	  två	  lager	  av	  tunn	  limfilm	  och	  två	  yttre	  lager	  av	  
resttextilier.	  Materialen	  pressas	  under	  värme	  i	  150	  grader	  i	  15	  minuter.	  Det	  blir	  inte	  ett	  
hårt	  material,	  men	  materialet	  är	  flexibelt	  och	  har	  en	  styvare	  känsla.	  Detta	  material	  
lämpar	  sig	  bra	  till	  modulen	  som	  kräver	  ett	  flexibelt	  och	  styvt	  material	  som	  inte	  är	  för	  
hårt	  för	  att	  ska	  skapa	  det	  mjuka	  uttrycket. 
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Det	  är	  också	  skillnad	  på	  att	  använda	  trälim	  och	  Polyretranlim.	  Trälim	  är	  ett	  PVA	  lim	  som	  
blir	  hårdare	  medans	  det	  lim	  som	  de	  använder	  på	  Job	  är	  Polyretranlim	  som	  ger	  en	  mer	  
gummiliknande	  känsla.	  Vad	  är	  lämpligt	  att	  använda	  vid	  arbete	  av	  att	  pressa	  ihop	  plattor	  
är	  en	  fråga	  som	  uppkommer.	  Filmerna	  är	  lätta	  att	  arbeta	  med	  och	  skapar	  ett	  effektivt	  
arbete	  som	  skulle	  vara	  möjlig	  att	  arbeta	  för	  att	  tillverka	  materialet	  industriellt,	  medans	  
trälim	  skapar	  ett	  hårdare	  material	  och	  upplevs	  mer	  stabilt	  och	  är	  svårhanterligt	  vid	  
tillverkning	  industriellt. 
 

UTFORMNING AV RUMMET 

FAKTA OM SAMTALSRUMMET 
För	  att	  nå	  samtalsrummet	  passeras	  först	  en	  stor	  snickeriverkstad	  som	  är	  målad	  i	  en	  dov	  
blågrön	  färg	  med	  marinblåa	  pelare	  därefter	  passeras	  ett	  kontorsutrymme	  där	  väggarna	  
är	  målade	  i	  en	  ljus	  gulgrön	  färg	  med	  rost	  röda	  dörrar.	  Samtalsrummet	  är	  ett	  ljust,	  vitt	  
kalt	  rum,	  väggarna	  är	  nymålade	  i	  en	  varm	  vit	  ton	  och	  golvet	  täckt	  med	  täckpapp.	  
Lokalen	  är	  15	  m2	  med	  två	  dörröppningar	  dit	  både	  personal	  och	  intagna	  har	  tillträde	  
rummet	  upplevs	  mer	  kvadratiskt	  än	  rektangulärt.	  Anstaltschefen	  ger	  lov	  att	  fota	  av	  
rummet	  och	  utsikten	  inifrån	  lokalen	  som	  han	  efter	  granskning	  skickar	  via	  mail.	  Då	  tiden	  
är	  begränsad	  görs	  skissar	  snabbt	  i	  tusch	  av	  färger	  som	  upplevs	  i	  rummet,	  omgivning	  
utanför	  fönstren	  och	  intilliggande	  lokaler.	  Observationer	  vad	  gäller	  utsikt,	  material	  och	  
formspråk	  i	  rummet	  görs.	  Iakttagelser	  görs	  om	  att	  takhöjden	  upplevs	  låg	  och	  golvet	  har	  
en	  beige	  plastmatta.	  Tre	  mindre	  fönster	  sitter	  nära	  varandra	  och	  i	  söderläge.	  Fönstret	  
längst	  till	  vänster	  har	  ett	  galler	  monterat	  på	  utsidan.	  	  Utsikten	  från	  rummet	  består	  av	  en	  
slänt	  som	  liknas	  vid	  en	  mur	  med	  kortklippt	  gräs	  som	  avslutas	  med	  ett	  högt	  stängsel.	  
Bakom	  stängslet	  kan	  man	  skymta	  en	  horisont	  av	  mörka	  träd	  mot	  en	  himmel.	  Träden	  
som	  främst	  växer	  är	  tall	  och	  gran	  vilket	  ger	  ett	  mörkt	  och	  dramatiskt	  intryck.	  Mellan	  
gräset	  och	  rummet	  går	  en	  grå	  asfalterad	  gångväg	  parallellt	  med	  husväggen.	  	  
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BEHOVSANALYS 
För	  att	  få	  en	  överblick	  över	  arbetet	  skapas	  en	  behovsanalys	  där	  vilka	  behov	  som	  
samtalsrummet	  innehåller	  listas	  upp.	  
 
BEHOV  LÖSNING 
Trygghet	   Rund	  mjuk	  matta	  och	  en	  lampa/utsmyckning	  

som	  markerar	  sittplatsen.	  Cirkel	  
symboliserar	  trygghet.	  	  

Variation	   Flexibel	  modul	  och	  flera	  sittplatser	  i	  
rummet	  blandning	  av	  fem	  naturelement:	  eld,	  
jord,	  vatten,	  luft	  och	  metall.	  	  	  	  	  

Avskärmning	  mellan	  arbete/samtal	  	   Skiljevägg.	  
Säkerhet:	  ej	  skada	  varandra	  eller	  sig	  själva	   Modul	  som	  kan	  falla	  isär	  och	  som	  är	  mjuk	  
Städvänligt	  	  	   Platta	  ytor	  och	  hänga	  från	  taket	  
Ljudabsorberande	   Textil	  tredimensionell	  skiljevägg	  
Brandsäkerhet	   Ullmaterial	  och	  kompakta	  lösningar	  
Ljusinsläpp	   skiljevägg	  med	  utskurna	  former	  för	  

ljusinsläpp,	  ingen	  gardin	  som	  täpper	  för	  
ljuset	  vid	  fönstren.	  

Natur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   organiska	  former	  och	  nyansrikedom,	  
naturelement	  

Balans	  mellan	  kreativt	  och	  färger	  men	  inte	  
för	  överstimulerande	  på	  grund	  av	  hänsyn	  till	  
ADHD	  

Balans	  mellan	  lugna	  och	  enfärgade	  
kontrollerade	  ytor	  och	  slumpartade	  
okontrollerade	  inslag.	  

Lokalt	  tillverkat	  	  	   Använda	  oss	  av	  material,	  lokal	  och	  industrier	  
i	  vår	  närhet	  för	  att	  skapa	  ett	  hållbarhetstänk	  
genom	  hela	  projektet	  

Estetisk	  tilltalande	  design	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Färgsortera	  och	  arbeta	  med	  skärpa	  när	  det	  
kommer	  till	  hanteringen	  av	  resttextilierna	  
och	  alla	  dess	  uttryck	  

	  
Tre	  alternativ	  tas	  fram	  för	  hur	  beslut	  om	  färgval	  och	  formgivning	  av	  rummet	  bör	  göras.	  
Vi	  ser	  tre	  alternativ:	  
 

-‐ Fånga	  atmosfären	  och	  färgerna	  på	  plats	  och	  skapa	  en	  helt	  motsatt	  design	  och	  
tillföra	  något	  helt	  nytt?	  

-‐ Fånga	  atmosfären	  och	  färgerna	  på	  plats	  och	  försöka	  hitta	  en	  design	  som	  passar	  
in	  på	  den	  befintliga?	  

-‐ Gå	  en	  mellanväg,	  fånga	  färger	  och	  atmosfär	  på	  plats	  och	  skapa	  en	  design	  som	  
både	  smälter	  in	  och	  tillför	  något	  nytt?	  

	  
Alternativ	  nummer	  tre	  anses	  bäst	  för	  detta	  arbete	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  
balans.	  	  

MODELL AV RUMMET 
En	  modell	  byggs	  av	  kapa	  i	  storlek	  1:10	  för	  att	  få	  en	  tydlig	  överblick	  av	  rummet	  och	  något	  
att	  arbeta	  utifrån.	  Måtten	  bygger	  på	  ritning	  av	  rummet	  som	  tillkom	  vid	  första	  besöket	  på	  
anstalten.	  När	  arbete	  utförs	  i	  modellen	  placeras	  den	  i	  ett	  fönster	  med	  söderläge,	  för	  att	  
efterlikna	  verkligheten	  i	  så	  stor	  mån	  som	  möjligt.	  För	  att	  undersöka	  olika	  möjligheter	  att	  
inreda	  rummet	  klipps	  olika	  former	  ut	  i	  papper	  som	  symboliserade	  olika	  möbler	  och	  
sätts	  på	  plats	  i	  rummet.	  Möbler	  i	  rätt	  skala	  placeras	  ut	  på	  olika	  sätt	  för	  att	  få	  förståelse	  
för	  storleken	  på	  rummet.	  Sittplatsen	  har	  en	  central	  del	  i	  rummet,	  skrivbordet	  står	  intill	  
fönstret	  med	  fri	  rygg	  mot	  dörr.	  Störst	  fokus	  läggs	  på	  sittplatsen	  än	  kontorsdelen.	  
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Sittplatsen	  markeras	  med	  hjälp	  av	  en	  rumsavskiljare,	  men	  den	  får	  inte	  kännas	  för	  
kompakt	  och	  hindra	  insyn	  och	  utsikt,	  därför	  bör	  den	  vara	  transparent	  eller	  ihålig.	  
Formspråket	  bör	  vara	  uppåtsträvande	  för	  att	  symbolisera	  hopp.	  Bakom	  väggen	  ska	  en	  
sittplats	  skapas	  med	  en	  bänk.	  Avskärmningens	  syfte	  är	  också	  att	  skingra	  känslan	  av	  
galler	  som	  sitter	  framför	  fönstret.	  Syftet	  är	  också	  att	  ge	  internerna	  en	  möjlighet	  att	  
kunna	  välja	  sittplats.	  Väggen	  behöver	  uppmana	  till	  kreativitet	  och	  vara	  flexibel	  och	  får	  
inte	  vara	  för	  sömnig.	  	  Sittplatsen	  skall	  tydliggöras	  med	  markerad	  rund	  matta	  som	  går	  
upp	  på	  väggen	  och	  ovanför	  ska	  taket	  markera	  sittplatsen	  och	  skapa	  en	  tryggare	  känsla.	  
Sittmöbler	  bör	  vara	  bekväma,	  sköna	  fåtöljliknande	  stolar,	  både	  internen	  och	  personal	  
ska	  sitta	  på	  samma	  nivå.	  Kontaktpersonen	  på	  fängelset	  hade	  krav	  på	  två	  till	  tre	  
sittplatser.	  För	  att	  inte	  avgränsa	  mellan	  personerna	  som	  samtalar	  är	  en	  idé	  att	  ha	  ett	  
litet	  runt	  bord	  för	  att	  skapa	  rymd	  och	  luftighet,	  och	  enligt	  Feng	  Shuins	  principer	  kan	  det	  
upplevas	  som	  hotfullt	  med	  vassa	  hörn.	  En	  tanke	  finns	  om	  att	  ha	  en	  heltäckningsmatta	  i	  
rummet	  där	  interner	  och	  personal	  får	  ta	  av	  sig	  skorna	  innan	  de	  kliver	  in	  i	  rummet,	  som	  
en	  ritual,	  för	  att	  öppna	  upp	  och	  frigöra	  sig. 
	  	  	  	  Att	  arbeta	  med	  modellen	  är	  svårt	  och	  efter	  en	  tid	  upptäcks	  att	  alldeles	  för	  mycket	  tid	  
har	  lagts	  på	  att	  fundera	  ut	  helhetslösningar	  för	  hela	  samtalsrummet.	  Ju	  mer	  vi	  försöker	  
bestämma	  hur	  allt	  ska	  se	  ut	  desto	  mer	  förvirrade	  blir	  situationen.	  När	  läget	  till	  slut	  blir	  
sådant	  att	  det	  handlar	  om	  vilken	  typ	  av	  krukväxt	  som	  ska	  finnas	  sätts	  ett	  stopp.	  Arbetet	  
efter	  den	  situationen	  riktas	  helt	  och	  hållet	  om	  till	  vad	  syftet	  med	  arbetet	  är,	  att	  skapa	  en	  
textil	  produktserie	  i	  prototypform.	   

	  	   	  
	  
	  

Det	  är	  svårt	  att	  definitivt	  bestämma	  designen	  innan	  material	  har	  testats	  i	  verklig	  storlek	  
och	  innan	  teknik	  har	  kunnat	  koordineras	  med	  produkt.	  Därför	  är	  vi	  öppna	  för	  många	  
fler	  idéer:	  Vad	  händer	  om	  dörrarna	  i	  rummet	  skulle	  täckas	  av	  ett	  draperi?	  Ett	  draperi	  
som	  sträcker	  sig	  över	  dörrarna	  och	  hela	  kortsidan	  för	  att	  dölja	  dörrarna.	  En	  tanke	  om	  ett	  
tema	  med	  de	  5	  olika	  elementen	  från	  feng	  shui.	  För	  att	  skapa	  en	  lugn	  med	  naturen	  som	  
inspiration,	  för	  internerna	  är	  instängda	  bakom	  fyra	  väggar	  hela	  dagarna	  och	  dubbla	  
staket	  med	  taggtråd.	  Det	  upplevs	  instängt.	  De	  har	  gröna	  ytor	  och	  skog	  runt	  omkring	  
staketen.	  Vad	  händer	  om	  vi	  för	  in	  naturen	  i	  rummet?	  Organiska	  former	  och	  en	  horisont,	  
vatten.	  Ta	  in	  element	  som	  de	  inte	  kan	  komma	  åt	  eller	  se.	  	  Vatten,	  eld,	  trä,	  jord,	  metall. 	  	  	  	   

ENKÄTUNDERSÖKNING                       
För	  att	  få	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  de	  intagna	  mår	  och	  upplever	  sin	  vistelse	  på	  anstalten	  
görs	  en	  enkätundersökning.	  Syftet	  med	  enkäten	  är	  att	  lättare	  ta	  beslut	  designprocessen	  
som	  gagnar	  de	  intagna	  i	  slutänden.	  För	  att	  få	  förståelse	  för	  hur	  ett	  liv	  på	  anstalt	  upplevs	  
läses	  böcker	  och	  ses	  dokumentärer	  innan	  skapandet	  av	  enkäten	  sätts	  igång.	  Som	  grund	  
till	  våra	  enkätfrågor	  används	  information	  som	  vi	  tagit	  till	  oss	  om	  tillvaron	  från	  böcker	  
och	  dokumentärer	  om	  att	  sitta	  på	  anstalt.	  Det	  görs	  även	  en	  intervju	  med	  en	  
marknadsundersökningschef	  som	  ger	  tips	  och	  råd	  vid	  enkätskrivningen.	  	   

Arbete	  i	  modell	  
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Marknadsundersökningschefen	  ger	  en	  beskrivning	  av	  hur	  en	  traditionell	  
enkätundersökning	  utformas.	  För	  att	  få	  olika	  syner	  på	  hur	  en	  enkät	  kan	  utformas	  läses	  
ett	  kompendium	  om	  en	  designgrupp	  som	  arbetat	  med	  enkäter	  ur	  ett	  konstnärligt	  
perspektiv.(Gaver,	  1999)	  Diskussioner	  påbörjas	  kring	  vilken	  typ	  av	  enkät	  vi	  ska	  ägna	  oss	  
åt.	  Den	  konstnärliga	  enkäten	  gick	  ut	  på	  att	  ett	  designteam	  fick	  i	  uppdrag	  att	  se	  till	  att	  
äldre	  människor	  syntes	  mer	  i	  den	  allmänna	  debatten	  i	  tre	  kommuner	  från	  tre	  länder.	  
Designgruppen	  som	  fick	  uppdraget	  att	  utföra	  detta	  arbete	  skickade	  ut	  små	  paket	  med	  
kamera,	  vykort	  och	  andra	  föremål	  och	  bad	  pensionärerna	  att	  skicka	  tillbaka	  materialet	  
bearbetat.	  Sättet	  att	  tänka	  kring	  enkäter	  känns	  lockande	  och	  fick	  oss	  att	  fundera	  kring	  
hur	  utformning	  av	  enkäten	  kunde	  göras.	  På	  grund	  av	  tidsbegränsningen	  och	  
säkerhetsaspekten	  valdes	  en	  relativt	  enkel	  enkätundersökning.	  Tio	  frågor	  och	  ett	  tomt	  
ark	  där	  internerna	  besvarar	  frågorna	  skriftligt	  och	  där	  de	  ritar	  en	  bild	  av	  deras	  
drömhus.	  Marknadsundersökningschefen	  granskade	  vår	  enkät	  och	  synpunkter	  gavs	  på	  
att	  enkäten	  är	  för	  generell	  och	  har	  för	  många	  öppna	  frågor.	  Efter	  diskussion	  kom	  vi	  fram	  
till	  att	  vår	  undersökning	  inte	  handlar	  om	  vad	  de	  svarar	  på	  frågorna	  utan	  hur	  de	  svarar	  
på	  enkäterna.	  

ANALYS AV ENKÄTER 
Chefen	  på	  kriminalvårdsanstalten	  återlämnade	  sex	  stycken	  enkäter	  där	  de	  intagna	  
besvarat	  frågor	  om	  hur	  de	  mår,	  sina	  drömmar	  och	  berättar	  om	  i	  sina	  favoritplatser,	  
favoritfärger	  och	  en	  bild	  av	  sitt	  drömhus.	  Chefen	  hade	  förberett	  oss	  på	  att	  enkäterna	  
skulle	  vara	  fåordiga	  och	  inte	  bidra	  till	  arbetet.	  Tvärtemot	  var	  svaren	  mycket	  relevanta	  
till	  våra	  tidigare	  teorier	  om	  vad	  de	  antagna	  kan	  tänkas	  behöva,	  hur	  de	  mår	  och	  vilka	  
färger	  som	  påverkar	  dem. 
Nedan	  följer	  några	  exempel	  från	  enkäten	  på	  frågor	  och	  svar: 
Fråga	  1:	  Beskriv	  med	  tre	  ord	  hur	  ditt	  liv	  ser	  ut	  just	  nu?	  
“Tråkigt,	  tankar,	  planering” 
“Monotomt,	  långtråkigt,	  stillastående” 
“Begränsat,	  tålamodsbeprövande,	  instängd”	   
“Grått,	  trist	  och	  väldigt	  tråkigt”	  
“Inget	  att	  förlora” 
Fråga	  3:	  Finns	  det	  något	  du	  saknar	  i	  din	  omgivning,	  något	  du	  längtar	  efter?	  
“Färger	  och	  växter” 
“Nej” 
“Mina	  barn,	  ett	  riktigt	  gym,	  ett	  givande	  arbete” 
Fråga	  7:	  Vilken	  är	  din	  favoritfärg?	  Beskriv	  varför.	  
“Blå.	  Får	  mig	  lugn”	  
“Grön.	  Den	  gör	  mig	  lugn”	  
“Grön,	  därför	  att	  den	  finns	  i	  naturen	  i	  så	  många	  olika	  nyanser”	  
“Svart	  och	  vit.	  Det	  är	  för	  att	  dessa	  kan	  kombineras	  med	  alla	  andra	  färger”	  
“Grön	  den	  finns	  i	  naturen	  under	  våren	  och	  sommaren	  och	  bjuder	  på	  en	  härligt	  stärkande	  
frid”	  
Fråga	  8:	  Vilken	  plats	  på	  jorden	  gör	  dig	  extra	  lycklig?	  
“Finns	  en	  stor	  sjö	  mitt	  i	  skogen,	  gångavstånd	  från	  mitt	  hem,	  inte	  ett	  hus	  så	  långt	  ögat	  kan	  
nå”	  
“Afrika”	  
“Hemma	  hos	  mina	  barn	  och	  min	  familj	  i	  Skåne”	  
“Mitt	  hus” 
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Trygghet	  var	  ett	  återkommande	  begrepp	  som	  var	  viktigt	  för	  de	  intagna.	  Gemensamt	  för	  
alla	  var	  att	  de	  längtar	  tillbaka	  till	  sitt	  ursprung	  eller	  sitt	  hem.	  Gemensamt	  är	  också	  att	  
naturen	  skapar	  lugn.	  Färger	  som	  grönt	  och	  blått	  nämns	  och	  de	  saknar	  platser	  såsom	  hav	  
och	  skog.	  Återkommande	  var	  även	  känslan	  av	  tristess	  och	  begränsning	  som	  de	  intagna	  
känner	  när	  de	  sitter	  i	  fängelse.	  Samt	  att	  stökighet	  skapar	  oro	  hos	  de	  intagna	  och	  att	  de	  
har	  en	  längtan	  att	  känna	  sig	  fria	  och	  fått	  trygghet.	  Vi	  överför	  denna	  information	  till	  ett	  
formspråk	  som	  speglar	  naturen	  i	  form	  av	  skiljevägg	  med	  organiska	  former	  som	  strävar	  
uppåt.	  Symboliskt	  och	  filosofiskt	  tar	  vi	  med	  oss	  tanken	  att	  de	  intagna	  vill	  gå	  från	  en	  kall	  
känslomässig	  omgivning	  till	  en	  varm,	  och	  att	  de	  som	  människor	  går	  från	  att	  ha	  gjort	  
kalla	  handlingar	  till	  att	  i	  framtiden	  förhoppningsvis	  göra	  varma	  handlingar.	  Detta	  
reducerar	  vi	  till	  ett	  designspråk	  att	  ta	  med	  oss	  vidare;	  från	  kallt	  och	  mörkt	  till	  ljust	  och	  
varmt.	  

MOODBOARD 
Att	  finna	  designen	  i	  rummet	  startar	  med	  att	  göra	  omvärldsanalys	  över	  vad	  som	  tidigare	  
skapats	  inom	  re-‐design,	  hållbarhet,	  inredningarkitektur	  och	  anstaltsmiljöer.	  För	  att	  se	  
tydligare	  sammanhang	  och	  för	  att	  underlätta	  en	  diskussion	  skrivs	  bilder	  ut	  och	  sorteras	  
i	  grupper	  efter	  uttryck,	  funktion	  och	  sätts	  på	  egna	  mindre	  boards	  i	  A3	  format.	  Till	  en	  
början	  upplevs	  ett	  virrvarr	  av	  intryck	  men	  sakta	  men	  säkert	  utkristalliserar	  sig	  tydliga	  
grupper.	  Ord	  hittas	  och	  kompletteras	  till	  alla	  bilder.	  Urval	  görs	  för	  att	  hitta	  essensen	  till	  
varje	  board.	  Ganska	  tidigt	  börjar	  vi	  se	  två	  tydliga	  linjer.	  Inspiration	  från	  abstrakta	  
konstnärer	  som	  Jacksson	  Pollock	  och	  Mark	  Rothko.	  Dessa	  konstnärer	  har	  samma	  grund,	  
det	  abstrakta	  måleriet	  men	  de	  visar	  det	  på	  olika	  vis.	  Jacksson	  Pollock	  är	  en	  expressiv	  
målare	  som	  uttrycker	  sig	  spontant	  på	  ett	  vilt	  och	  fartfyllt	  sätt.	  Rohtko	  är	  tvärtom	  en	  
målare	  med	  stillsamt,	  lugnt	  och	  eftertänksamt	  uttryck	  med	  stor	  fokus	  färgers	  påverkan	  
på	  våra	  psyken.	  Denna	  kontrast	  och	  ingång	  användes	  som	  inspiration	  och	  ledsagare	  i	  
arbetet.	  Tidigt	  diskuteras	  att	  arbetet	  med	  dessa	  restmaterial	  kanske	  kräver	  ett	  
annorlunda	  och	  mer	  slumpartat	  arbetssätt	  än	  vanligt	  och	  då	  Pollocks	  arbetssätt	  passar	  
in	  i	  den	  bilden.	  	   
	  	  	  	  I	  detta	  arbete	  är	  det	  viktigt	  att	  lägga	  ner	  mycket	  tid	  på	  förarbete	  såsom	  research	  och	  
moodboardarbete,	  ju	  mer	  möda	  vi	  lägger	  i	  början	  desto	  stabilare	  blir	  slutresultatet.	  
Viktigt	  att	  skapa	  en	  stadig	  grund	  när	  det	  handlar	  om	  att	  ta	  hänsyn	  till	  andra	  människor	  
och	  deras	  tillvaro.	  Hänsyn	  till	  platsen	  bör	  tas	  genom	  att	  lära	  känna	  människorna	  för	  att	  
förstå	  förutsättningarna	  och	  begränsningarna	  på	  bästa	  sätt. 

Bild-‐-‐	  	  Teckningar	  på	  två	  intagnas	  drömhus	  
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För	  att	  skapa	  ett	  material	  utförs	  observationer	  med	  skisser	  och	  foton	  på	  plats	  på	  
Kriminalvårdsanstalten.	  Med	  endast	  några	  minuter	  till	  förfogande	  i	  samtalsrummet	  
skapas	  inga	  djuplodande	  skisser	  men	  färger	  registreras.	  Foton	  tas	  i	  naturen	  efter	  tankar	  
om	  olika	  element	  efter	  det	  inledande	  samtalet	  med	  utvecklingskonsulten	  som	  
inspirerade	  till	  att	  tänka	  på	  Feng	  Shui	  och	  naturen.	  Diskussioner	  pågår	  parallellt	  hur	  en	  
design	  ska	  skapas.	  Nästa	  steg	  är	  att	  sammanställa	  skisser	  på	  papper,	  fotografier	  och	  
bilder	  på	  ett	  stort	  moodboard.	  Sortering	  sker	  efter	  olika	  uttryck	  för	  att	  finna	  ett	  
gemensamt	  tema	  för	  designen	  i	  rummet.	  Utifrån	  dessa	  boards	  skapas	  4	  nya	  grupper	  där	  
samlas	  olika	  uttryck,	  metoder	  och	  känslor.	  Ord	  från	  tidigare	  boards	  delades	  in	  i	  de	  olika	  
grupperna.	   
	  
 

	  
	  
	  

Första	  moodboardet.	  Material,	  tekniker,	  omvärldsanalys	  samlat.	  
Grupp	  1:	  Dröm,	  ljus,	  utblick. 
Grupp	  2:	  Vilsen,	  distans,	  ensam. 
Grupp	  3:	  Energi,	  5	  element,	  naturen	  som	  religion. 
Grupp	  4:	  Stabilitet,	  cirkeln,	  trygghet.	  Under	  varje	  kategori	  nämns	  också	  olika	  material,	  
uttryck,	  symboler	  och	  metoder	  som	  speglade	  orden.	  Resultatet	  känns	  fortfarande	  för	  
brett	  och	  för	  innehållsrikt	  så	  efter	  mer	  diskussion	  och	  testande	  hittas	  nya	  fyra	  grupper.	  
Efter	  det	  hittas	  ord	  som	  passar: 
Grupp	  1:	  hopp-‐luft 
Grupp	  2:	  stabilitet-‐jord 
Grupp	  3:	  energi-‐eld 

Första	  moodboardet	  
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Grupp	  4:	  organiska	  former-‐vatten 
Varje	  grupp	  passar	  in	  på	  tanken	  om	  element.	  Tidigare	  undersökningar	  har	  främst	  
handlat	  om	  Feng	  Shuins	  fem	  element	  som	  är;	  trä,	  vatten,	  luft,	  jord,	  metall.	  För	  att	  
underlätta	  så	  beslutas	  att	  bara	  ha	  tre	  grupper	  och	  att	  låta	  orden	  vara	  det	  som	  ska	  styra	  
arbetet.	  Organiska	  former	  får	  ingå	  i	  stabilitet.	  Slutresultatet	  är	  alltså:	  
 

-‐ Hopp	  -‐	  står	  för	  strukturen	  som	  ska	  vara	  uppåtsträvande	  och	  lätt	  och	  ljusa	  färger.	  
Inspiration	  Petra	  Blaisse	  för	  hennes	  arbete	  om	  insida/utsida.	  

-‐ Stabilitet	  	  -‐	  står	  för	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  lugn	  bas	  såsom	  lugna	  parallella	  
horisontlinjer	  och	  dämpade	  färger	  och	  kvadratiska	  former.	  Inspiration	  Mark	  
Rohtko.	   

-‐ Energi	  -‐	  står	  för	  starka	  varma	  färger,	  oväntade	  lösningar	  och	  accenter.	  
Inspiration	  Jacksson	  Pollock. 

	   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dessa	  tre	  grupper	  samlade	  på	  ett	  gemensamt	  mindre	  moodboard.	  Tanken	  från	  början	  
var	  att	  välja	  en	  av	  de	  fyra	  grupperna	  men	  ett	  beslut	  tas	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  hela	  känslan	  
i	  rummet	  om	  dessa	  slutgiltiga	  tre	  grupper	  finns	  med	  som	  kontraster	  till	  varandra.	  
Grupperna	  är	  viktiga	  för	  att	  skapa	  liv	  och	  variation	  i	  rummet.	  Visionen	  är	  att	  försöka	  
undvika	  begränsningar	  vad	  gäller	  definierade	  kanter	  eller	  konkreta	  slut	  i	  designen	  för	  
att	  de	  intagna	  ska	  känna	  en	  öppenhet	  för	  framtiden.	  De	  intagna	  ska	  själva	  få	  fylla	  i	  sina	  
tolkningar	  om	  hur	  deras	  framtid	  ska	  se	  ut	  i	  designen.	  Realistiska	  och	  figurativa	  
mönsterbilder	  har	  därför	  valts	  bort	  	  i	  vår	  design	  och	  därför	  	  blir	  rena	  och	  enfärgade	  ytor	  
centralt	  i	  vår	  design.	  Mark	  Rohtkos	  konstnärskap	  och	  verk	  är	  en	  	  viktig	  föregångare	  här.	  
Han	  lade	  stor	  vikt	  vid	  färgers	  påverkan	  på	  rummet	  och	  människans	  psyke.	  I	  designen	  

Moodboard Energi  Moodboard natur går till satbilitet 
 

Moodboard Hopp           Moodboard Stabilitet  
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undviks	  en	  påträngande	  och	  uppfodrande	  design	  för	  att	  inte	  påverka	  eller	  låsa	  de	  
intagnas	  tankar	  de	  ska	  tänka	  och	  vara	  fria	  i	  tankarna.	  Atmosfären	  i	  samtalsrummet	  ska	  
tillåta	  tankar	  och	  känslor	  att	  få	  fritt	  spelrum	  utan	  att	  skapa	  något	  sömnigt.	  En	  viktig	  
aspekt	  att	  tänka	  på	  är	  fönstren	  där	  i	  filmen,	  Huset	  som	  Herman	  byggde,	  som	  ritade	  sitt	  
hus	  med	  korridorer	  och	  små	  rum	  med	  känslan	  av	  att	  sitta	  inne	  och	  glömma	  utsidan	  och	  
hur	  omvärlden	  ser	  ut.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  täppa	  till	  fönstret	  och	  det	  naturliga	  
ljuset	  och	  sammanföra	  ute	  med	  inne.	  	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTFORMNING AV DEN SLUTLIGA PRODUKTEN 

Tre	  ord	  och	  en	  samlad	  moodboard	  med	  färgkarta	  över	  vad	  vi	  vill	  ha	  för	  känsla	  i	  rummet,	  
parallellt	  med	  skisser	  i	  restmaterialen	  är	  utgångspunkten	  när	  utformningen	  av	  den	  
slutliga	  produkten	  ska	  tas	  fram.	  Efter	  att	  metoden	  för	  hur	  hanteringen	  av	  resttextilierna	  
arbetats	  fram	  och	  efter	  fritt	  skissande	  har	  ett	  tjugotal	  fria	  experiment	  tagits	  fram	  
innehållande	  idéer	  på	  material,	  tekniker,	  produkter	  och	  metoder.	   
 
Bordskiva	  till	  skrivbordet,	  en	  produkt	  som	  lätt	  skulle	  kunna	  produceras	  om	  
produkten	  blir	  hållfast.	  Där	  textilierna	  färgsorteras,	  mals	  ner	  och	  blandas	  till	  en	  massa	  
och	  gjuts	  likt	  betong.	  Eller	  där	  möjligtvis	  de	  rivna	  textilierna	  blandas	  med	  polyesterflor	  
och	  pressas	  samman	  till	  en	  hård	  platta.	  Dessa	  metoder	  skulle	  senare	  gå	  att	  
vidareutveckla	  till	  produktserier	  för	  inredning	  för	  bordsskivor,	  möbler	  och	  
förvaringslådor	  etc.	  En	  annan	  variant	  är	  också	  att	  bara	  limma	  ihop	  flera	  tyglager	  och	  
eventuellt	  arbeta	  med	  mönsterbild	  laserskuren	  eller	  med	  intarsia	  teknik.	   
Teknik:	  Vakuumpress 
Utstansad/laserskuren	  möbel,	  där	  flera	  lager	  av	  textilier	  pressas	  samman	  under	  
värme	  med	  lim,	  polyesterflor	  eller	  limfilm.	  Sedan	  skärs	  eller	  stansad	  vald	  form	  ut	  och	  
sätts	  samman	  i	  olika	  lager	  ovanpå	  varandra	  till	  en	  möbel. 
Teknik:	  Vävs/stickas	  av	  restgarner. 

Bild-‐-‐-‐-‐	  moodboard	  med	  de	  tre	  samlade	  
grupperna	  
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Idé 1. Hårda plattor som formas till en modul. Kan 
varieras i form, färg, struktur, hårdhet och material. 
Tilverking värmepress, Job Industritextil, Kinna.

Idé 10. Fingervirka med resttextilier för att på ett 
snabbt och enkelt sätt tillverka en vägg eller lampa 
med mycket transparens.

Idé 11. Väva resttextilier läderband till stols dyna.

Idé 5. Trassel som vi limmar, pressar eller syr ihop. 
Tjockt, transparent eller färgkoordinerat. 

Idé 6��6|PQDG��6\�ÁHUD�ODJHU�PHG�W\JHU�RFK�VHGDQ�
klippa upp för att skapa effekter.

Idé 4. Pressade plattor som bildar moduler. Laser-
skurna mönster. 

Idé 2. Flexibla plattor som sätts samman två och 
två. Laserskuren form som bildar en 3D effekt. 
Tillverkning med värmepress och skärmnaskin, Job.

Idé 3. Limmade plattor som formas för ett verktyg. 

Idé 3. Nonwoven. Där material rivs ner och pressas 
samman under tryck med hållbar komponent, för 
exempelvis en bordskiva.

Idé 4. Tanke om att först sätta samman ett material 
som vi bygge rom på nytt genom att klippa i sär 
och sätta samman igen.

Idé 7. Trikåremsor som kan bindas samman till en 
produkt, vävas med för att skapa en sittdyna.

Idé12. Ihoppressad kub av transperant tyg

Väggmodul,	  en	  modul	  som	  på	  samma	  sätt	  ovan	  exempelvis	  skärs	  ut	  genom	  laser	  eller	  
stans	  av	  en	  textil	  platta.	  Modulerna	  ska	  sedan	  fungera	  som	  både	  en	  dekoration	  och	  en	  
ljudabsorbent.	   
-‐	  Vägg	  som	  ska	  fungera	  som	  en	  dekoration	  på	  väggen	  eller	  som	  en	  avskiljare	  i	  rummet.	   
Teknik:	  Värmepress	  +	  skärmaskin. 
Lampa/objekt	  som	  markerar	  sittdelen,	  som	  även	  den	  kan	  formas	  genom	  värmepress	  
och	  lim,	  limfilm	  eller	  polyesterflor.	  Skulle	  kunna	  formas	  oregelbundet	  av	  garnspill	  från	  
väven	  på	  Textilhögskolan. 
Teknik:	  Doppad/formad	  med	  lim. 
Matta,	  en	  idé	  om	  att	  skapa	  en	  heltäckningsmatta	  i	  rummet	  för	  att	  skapa	  en	  lugn,	  
ombonad	  och	  dämpad	  miljö.	  Samt	  en	  cirkulär	  matta	  som	  markerar	  vad	  sittplatsen	  är	  och	  
som	  ska	  visa	  på	  en	  trygg	  plats,	  då	  cirkeln	  ofta	  symboliserar	  trygghet.	  Det	  finns	  en	  vision	  
att	  ide	  intagna	  ska	  ta	  av	  sig	  skorna	  när	  de	  kliver	  in	  i	  rummet	  för	  att	  de	  ska	  öppna	  upp	  sig. 
En	  matta	  ger	  känsla	  av	  omsorg. 
Teknik:	  Laminering/värmepress. 
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Idé 1. Hårda plattor som formas till en modul. Kan 
varieras i form, färg, struktur, hårdhet och material. 
Tilverking värmepress, Job Industritextil, Kinna.

Idé 10. Fingervirka med resttextilier för att på ett 
snabbt och enkelt sätt tillverka en vägg eller lampa 
med mycket transparens.

Idé 11. Väva resttextilier läderband till stols dyna.

Idé 5. Trassel som vi limmar, pressar eller syr ihop. 
Tjockt, transparent eller färgkoordinerat. 

Idé 6��6|PQDG��6\�ÁHUD�ODJHU�PHG�W\JHU�RFK�VHGDQ�
klippa upp för att skapa effekter.

Idé 4. Pressade plattor som bildar moduler. Laser-
skurna mönster. 

Idé 2. Flexibla plattor som sätts samman två och 
två. Laserskuren form som bildar en 3D effekt. 
Tillverkning med värmepress och skärmnaskin, Job.

Idé 3. Limmade plattor som formas för ett verktyg. 

Idé 3. Nonwoven. Där material rivs ner och pressas 
samman under tryck med hållbar komponent, för 
exempelvis en bordskiva.

Idé 4. Tanke om att först sätta samman ett material 
som vi bygge rom på nytt genom att klippa i sär 
och sätta samman igen.

Idé 7. Trikåremsor som kan bindas samman till en 
produkt, vävas med för att skapa en sittdyna.

Idé12. Ihoppressad kub av transperant tyg

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Frågan	  kom	  upp	  om	  hur	  bästa	  lösningen	  för	  rummet	  ska	  hittas.	  En	  matris	  skapas	  över	  
tekniker,	  metoder	  och	  produkter	  som	  diskuterats	  för	  att	  bena	  ut	  vilken	  teknik	  som	  
passar	  arbetet.	  Alla	  får	  liknande	  poäng	  därför	  känns	  den	  inte	  tillförlitlig	  att	  gå	  efter.	  
Arbetet	  stagnerar	  och	  en	  osäkerhet	  infinner	  sig.	  Beslut	  om	  att	  exponera	  alla	  mest	  
lyckade	  idéer	  och	  experiment	  på	  ett	  stort	  bord	  genomförs.	  Experimenten	  sorteras	  och	  
numreras	  och	  fotograferas	  mot	  vit	  bakgrund.	  Efter	  att	  fått	  ut	  alla	  numrerade	  idéer	  på	  ett	  
vitt	  ark	  är	  det	  lättare	  att	  se	  och	  bestämma	  viken	  ide	  som	  ska	  väljas.	  

VAL AV IDÉ 
Vi	  väljer	  idé	  nr	  1	  som	  innebär	  att	  pressa	  samman	  resttextilier.	  Ur	  hållbarhetsaspekten	  
finner	  vi	  denna	  idé	  som	  bäst	  lämpad.	  Först	  och	  främst	  kan	  ideén	  om	  en	  platta	  utnyttja	  en	  
stor	  mängd	  inte	  så	  estetiskt	  tilltalande	  textilier	  till	  att	  fungera	  som	  en	  stabilisator.	  Sedan	  
är	  ideén	  om	  en	  platta	  bra	  ur	  tillverkningssynpunkt.	  Genom	  att	  sy	  samman	  olika	  textilier	  
med	  varandra	  och	  laminera	  ihop	  dem	  går	  det	  att	  utnyttja	  stora	  mängder	  outnyttjade	  
resttextiler.	  	  Det	  är	  lättare	  att	  på	  lång	  sikt	  se	  en	  lösning	  på	  industriell	  nivå	  där	  
resttextilier	  kan	  utnyttjas	  om	  man	  sammanfogar	  dem	  till	  plattor.	  Vi	  ser	  plattan	  som	  en	  
grund	  även	  kreativt	  sätt	  att	  bygga	  vidare	  på	  då	  vi	  såg	  många	  kreativa	  lösningar	  till	  att	  
vidareutveckla	  plattan,	  jämfört	  med	  andra	  skisser	  vi	  gjort,	  såsom	  fingervirkade	  idéer.	  
Idéer	  som	  den	  innebär	  att	  skapa	  en	  unik	  produkt	  som	  inte	  är	  så	  lätt	  att	  utveckla	  till	  en	  
industriell	  produktion,	  på	  grund	  av	  det	  tidskrävande	  hantverket	  som	  ligger	  bakom.	  
Ideén	  om	  att	  tillverka	  en	  platta	  ser	  vi	  många	  utvecklingsmöjligheter	  med	  till	  exempel	  
kan	  vi	  arbeta	  med	  olika	  utskurna	  former,	  storleken,	  färgerna,	  ljus	  eller	  skulpturalt.	  
Plattorna	  går	  att	  använda	  som	  grundmodul	  till	  att	  skapa	  fler	  produkter.	  Problemet	  med	  
plattan	  är	  hur	  vi	  ska	  sammanfoga	  dem	  och	  med	  vad.	  Vår	  intention	  är	  att	  använda	  oss	  av	  
organiskt	  nedbrytbara	  limmer.	  	   
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	  	  	  	  	  Tidsmässigt	  och	  arbetsmässigt	  fungerar	  det	  inte	  att	  skapa	  flera	  produkter	  för	  rummet	  
och	  ta	  fram	  vilka	  tekniker	  och	  som	  ska	  användas.	  Därför	  växer	  beslutet	  fram	  att	  endast	  
satsa	  på	  en	  produkt	  och	  en	  teknik.	  Genom	  handledning,	  diskussioner	  och	  analyser	  
beslutas	  att	  endast	  arbeta	  med	  en	  produkt;	  rumsavskiljare.	  Efter	  diskussion	  väljs	  också	  
värmepress	  med	  vakuum	  på	  Job	  Industritextil	  i	  Kinna,	  samt	  deras	  laser-‐	  eller	  
skärmaskin	  som	  tekniker	  att	  använda.	  Valet	  är	  det	  bästa	  med	  tanke	  på	  att	  Job	  visat	  stort	  
intresse	  för	  hållbarhetsfrågor	  och	  att	  hjälpa	  oss.	   
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

FOKUS PÅ EN SKILJEVÄGG 
Skiljeväggen	  placeras	  ut	  i	  rummet	  framför	  en	  del	  av	  fönstret	  som	  har	  ett	  skyddsgaller. 
I	  detta	  läge	  arbetas	  det	  parallellt	  med	  fyra	  varianter	  på	  skiljevägg	  som	  anses	  stämma	  väl	  
överens	  med	  orden	  hopp,	  energi	  och	  stabilitet.	  	  
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Produktstorlek: 120x240 cm
Mått remsa: Oregelbunden form ca 120 lång och 3-5 cm 
breda.
Färger: Blåa toner, vita med inslag av orange och grönt. 
Material: Blandade material
Teknik: Vakumpress, 

Vad vill vi prova.
7HVWD�DWW�SUHVVD�LKRS�W\J�PHG�OLP��(Q�WLOO�ÁHUD�ODJHU�PHG�W\J��
vad är möjligt? 

Stabilt men skört.

Idé 1

120 cm
3-5 cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
 
 
	  
	  
	  
	  

Idé	  1:	  Pressade	  plattor	  av	  lim	  och	  tyg	  som	  skärs	  till	  remsor	  och	  sätts	  ihop	  till	  en	  struktur	  
som	  	  liknas	  vid	  en	  persienn.	  I	  pappersskiss	  är	  den	  väldigt	  luftig,	  uppåtsträvande,	  fri	  form	  som	  
bidrar	  till	  att	  vi	  människor	  tänker	  fritt	  och	  har	  ett	  transparent	  uttryck	  då	  remsorna	  är	  väldigt	  
tunna.	  När	  tester	  görs	  av	  limmade	  tygremsor	  uppstår	  svårigheter	  att	  nå	  liknande	  uttryck	  som	  
pappersprototypen.	  Uttrycket	  blir	  slappt	  och	  remsorna	  hänger	  mer	  som	  vingar	  än	  som	  raka,	  lite	  
lätt	  böjda	  ark.	  	  
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Idé 3
Mått båge: två storlekar 40x30 och 90x45
Färger: Varierat. Färger ur vår färgpalett.
Material: Blandade material
Teknik: Vakumpress, 

Vad vill vi prova:
Stabiliteten

40 cm

40 cm

40 cm

30 cm

30 cm

30 cm

45 cm

48 cm

	  

Idé	  2:	  Pressade	  plattor	  som	  skärs	  ut	  i	  lasermaskin	  och	  böjs	  över	  en	  form.	  Bildar	  
bågformar	  som	  kan	  bilda	  en	  hel	  produktserie	  i	  rummet.	  Pallar,	  lampor	  och	  vägg.	  En	  idé	  
på	  en	  skiljevägg	  	  upplevs	  för	  uppfodrande,	  för	  gullig.	  Passar	  bättre	  in	  i	  andra	  
sammanhang.	  Det	  är	  intressant	  att	  försöka	  skapa	  en	  pall	  av	  textilier,	  då	  flera	  lager	  med	  
textilier	  pressas	  samman	  ihop	  med	  limfilm.	  Det	  kan	  anses	  att	  det	  i	  detta	  fall	  är	  dåligt	  att	  
använda	  sig	  av	  limfilm,	  men	  anses	  att	  det	  är	  svårt	  att	  arbeta	  med	  hållbara	  material	  hela	  
vägen	  i	  detta	  arbete	  då	  syftet	  med	  arbetet	  innebär	  att	  även	  vara	  estetiskt	  tilltalande.	  
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Idé 2
Produktstorlek: 120x240 cm
Mått modul: tre olika storlekar 15x15, 25x25 och 35x35.
Färger: Blankt och matt, ljust och mörkt, gröna nyanser. 
Material: Blandade material
Teknik: Vakumpress, 

Vad vill vi prova.
7HVWD�DWW�SUHVVD�LKRS�W\J�PHG�OLP��(Q�WLOO�ÁHUD�ODJHU�PHG�W\J��
vad är möjligt? 

Hur hårt kan materialet bli?

Hur hård kan vi göra plattan och fortfarande kunna dra ut 
den.

25 cm

25 cm

	  

Idé	  3:	  Moduler	  som	  även	  den	  utgår	  från	  den	  pressade	  plattan.	  Spår	  skärs	  i	  modulen	  och	  sätts	  
samman	  två	  och	  två	  och	  bildar	  en	  tredimensionell	  form.	  Denna	  form	  är	  uppåtsträvande	  och	  
liknas	  vid	  en	  ranka.	  Modulen	  är	  en	  skiss	  som	  varit	  med	  i	  från	  början	  av	  skissfasen	  och	  har	  
under	  perioden	  testas	  i	  både	  papper	  och	  olika	  limmade	  textila	  material.	  Modulen	  är	  som	  små	  
rum	  som	  släpper	  in	  mycket	  ljus.	  Intressant	  är	  här	  att	  arbeta	  med	  insida	  utsida,	  både	  ur	  ett	  
praktiskt	  men	  filosofiskt	  perspektiv. 
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Idé	  3:	  Pressade	  remsor	  som	  är	  50	  cm	  långa	  remsor	  och	  3-‐5	  cm	  breda	  träs	  lodrätt	  på	  
ullgarn	  och	  pressas	  samman	  och	  skapar	  ett	  tätt	  vågigt	  uttryck.	  Även	  denna	  produkt	  
känns	  tilltalande	  men	  också	  för	  enkel.	  Det	  skulle	  absolut	  fungera	  som	  en	  vägg	  eller	  för	  
en	  lampa.	  Men	  denna	  produkt	  känns	  inte	  helt	  rätt	  för	  rummet	  på	  anstalten,	  men	  något	  
som	  vi	  skulle	  kunna	  arbeta	  vidare	  med	  vid	  senare	  tillfälle.	  
 
Att	  transformera	  en	  liten	  pappersmodell	  till	  verklig	  storlek	  och	  till	  ett	  textilt	  material	  är	  
svårt	  och	  tidskrävande	  upptäcks	  efter	  flera	  försök.	  En	  resa	  till	  Job	  	  görs	  för	  att	  ta	  fram	  
tester	  av	  det	  riktiga	  materialet	  innan	  definitiva	  beslut	  kan	  tas.	  Efter	  hemkomst	  från	  resa	  
nummer	  två	  till	  Job	  testar	  vi	  materialen	  till	  de	  fyra	  idéerna	  som	  vi	  valt	  ut.	  De	  hängs	  upp	  i	  
verklig	  skala.	  Ytterligare	  en	  ide	  växte	  fram	  när	  vi	  var	  på	  Job.	  Ett	  fingervirkat	  material	  
som	  limmats	  ihop	  väckte	  intresse	  under	  mittseminariet.	  Den	  äger	  egenskaper	  som	  vi	  
söker	  såsom	  transparens,	  ljus	  och	  städvänlig.	  Om	  den	  fick	  mest	  gensvar	  varför	  väljer	  vi	  
inte	  den	  frågar	  vi	  oss.	  Ett	  byte	  görs	  att	  ta	  vidare	  den	  nya	  idén	  med	  det	  transparenta	  
materialet	  och	  istället	  tar	  vi	  bort	  ide	  nr	  3.	  En	  analys	  görs	  genom	  att	  hänga	  upp	  idéerna	  i	  
rätt	  söderläge	  för	  att	  begrunda	  och	  jämföra	  för	  och	  nackdelar.	  En	  jämförelse	  görs	  med	  
orden	  hopp,	  stabilitet	  och	  energi	  som	  arbetet	  grundar	  sig	  på	  för	  att	  kunna	  göra	  ett	  urval	  
på	  den	  vägg	  som	  ska	  tillverkas. 
Den	  transparenta	  idén	  är	  vacker	  och	  uppfyller	  kravet	  om	  transparens	  och	  
ljusgenomsläpp.	  Den	  är	  öppen	  i	  uttrycket	  för	  fria	  tolkningar,	  ändå	  anses	  den	  inte	  lika	  
bearbetad	  och	  ett	  beslut	  tas	  baserat	  på	  vår	  magkänsla	  om	  att	  atmosfären	  på	  anstalten	  
inte	  passar	  den	  vita	  idén.	  Den	  är	  för	  mild	  och	  svag	  i	  sitt	  uttryck	  och	  uppmanar	  inte	  till	  
kreativa	  tankar.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
	  
	  
	  

Idé	  3	  pressade	  remsor	  som	  träs	  lodrätt	  på	  
garn.	  

Fingervirkat	  prov	  av	  kantband	  pressat	  
mellan	  två	  limfilmer	  

Skiss	  till	  modul.	  
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BESLUT OM SKILJEVÄGG 
Beslut	  om	  exakt	  vilken	  skiljevägg	  som	  ska	  tillverkas	  tas	  den	  27	  april.	  Det	  blir	  ide	  nr	  4:	  
Modul.	  En	  idé	  som	  togs	  fram	  i	  början	  av	  projektet.	  Nu	  har	  arbetsprocessen	  gått	  varvet	  
runt.	  Varvet	  behövdes	  för	  att	  stärka	  oss	  i	  vårt	  beslut,	  det	  är	  det	  bästa	  valet	  för	  vi	  har	  
arbetet	  mycket	  för	  att	  hitta	  rätt	  design.	  Digitala	  illustrationer	  skapas	  där	  olika	  varianter	  
och	  färgkombinationer	  av	  de	  resttextilier	  som	  finns	  tillgodo.	  Det	  är	  svårt	  att	  bestämma	  
vilken	  av	  alla	  varianter	  på	  färgkombinationer	  som	  ska	  produceras.	  Undersökning	  görs	  
om	  det	  ska	  vara	  en	  multifärgad	  vägg	  eller	  en	  ljus	  vägg	  med	  varma	  toner	  på	  insidan. 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ljus	  variant	  av	  skiljevägg	  

Multivariant	  av	  skiljevägg.	  
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Båda	  varianterna	  bygger	  på	  idén	  om	  att	  de	  ska	  ha	  en	  varm	  insida	  och	  en	  kallare	  utsida.	  
Kanske	  kombinerat	  med	  en	  gradering	  i	  valör	  fast	  med	  samma	  kulör.	  Den	  ljusa	  väggen	  
upplevs	  mer	  harmonisk	  och	  lätt	  att	  ta	  till	  sig	  och	  är	  inte	  en	  vägg	  som	  stör.	  Ljuset	  faller	  
fint	  in	  på	  den	  och	  ljuset	  reflekteras	  ut	  i	  rummet.	  Den	  multifärgade	  väggen	  bygger	  på	  en	  
mix	  av	  mörka,	  kalla,	  ljusa	  och	  varma	  toner.	  Den	  upplevs	  som	  mer	  livfull	  och	  kreativ,	  det	  
händer	  mer	  i	  rummet.	  Den	  känns	  inte	  sömnig.	  Valet	  faller	  på	  den	  för	  den	  passar	  
målgruppen	  och	  atmosfären	  bäst.	  Hänsyn	  tas	  till	  alla	  aspekter,	  men	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  
exakt	  vilken	  ide	  som	  är	  den	  mest	  lämpade.	  Sedan	  blir	  bilderna	  i	  datorn	  med	  dess	  starka	  
färgåtergivning	  ett	  annat	  uttryck	  än	  vad	  verklighetens	  tygnyanser	  ger.	  När	  tygerna	  
utplaceras	  till	  respektive	  ide	  så	  stärks	  beslutet	  om	  att	  den	  multifärgade	  väggen	  är	  rätt	  
beslut.	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 

TILLVERKNING 
Nästa	  steg	  är	  att	  fysiskt	  ta	  fram	  rumsavskiljaren.	  Vi	  ser	  över	  tyglagret	  och	  färgerna	  och	  
beräknar	  vilka	  storlekar	  allt	  ska	  göras	  i	  och	  med	  vilken	  teknik.	  Det	  är	  ett	  omfattande	  
arbete	  som	  tar	  en	  dag	  att	  slutföra.	  En	  illustration	  skapas	  i	  datorn	  där	  olika	  
färgställningar	  testas	  utifrån	  de	  färger	  vi	  har	  att	  tillgå,	  för	  att	  underlätta	  beräkningar.	  
Beräkningar	  görs	  på	  placering	  i	  väggen	  av	  respektive	  storlek	  på	  modul	  och	  var	  den	  ska	  
sitta,	  vilken	  färg	  den	  ska	  ha	  på	  utsida	  och	  insida.	  En	  grundstruktur	  arbetas	  det	  efter	  där	  
tanken	  är	  att	  mörkare	  nyanser	  nertill	  och	  ljusare	  upptill,	  allt	  för	  att	  symbolisera	  de	  
intagnas	  resa.	  Även	  eldigare	  toner,	  såsom	  orange,	  aprikos,	  cerise	  och	  mörk	  lila	  på	  
insidan	  av	  modulen	  och	  kallare	  mer	  neutrala	  färger	  på	  utsidan,	  även	  detta	  symboliserar	  
de	  intagnas	  resa	  från	  mörker	  och	  kyla	  till	  ljus	  och	  värme.	  	  	  	   
	  	  	  	  Rumsavskiljaren	  bygger	  på	  ett	  modultänk	  där	  varje	  modul	  är	  i	  tre	  storlekar	  med	  
diametern	  25,	  30	  och	  35	  cm	  för	  att	  skapa	  ett	  varierat	  uttryck.	  För	  att	  effektivisera	  
arbetet	  på	  plats	  på	  Job	  klipps	  tygerna	  i	  rätt	  mått	  innan,	  ca	  115x80	  cm.	  
Tillverkningsprocessen	  startar	  med	  att	  först	  laminera	  plattor	  i	  en	  värmepress	  med	  
vakuum.	  Plattorna	  består	  av	  tre	  lager,	  det	  yttre	  och	  undre	  lagret	  är	  resttextilier	  från	  
Röda	  Korset	  och	  ett	  mellanlägg	  som	  är	  en	  filt	  av	  återvunna	  petflaskor.	  Mellan	  tygerna	  
placeras	  limfilmer	  för	  att	  fästa	  samman	  materialen.	  När	  plattorna	  pressats	  och	  svalnat	  
skärs	  moduler	  ut	  med	  en	  skärmaskin	  som	  finns	  på	  Job.	  Skisser	  på	  formen	  som	  skärs	  ut	  
har	  tidigare	  i	  arbetet	  skissats	  fram	  i	  disktrasor	  och	  papper.	  De	  har	  sedan	  lagts	  in	  i	  
Illustrator	  och	  skapats	  till	  3D	  fil.	  De	  skurna	  plattorna	  sätts	  sedan	  samman	  två	  och	  två	  
med	  den	  varma	  sidan	  inåt. 
	  

Multi	  variant	  varma	  toner	  på	  insida,	  
kalla	  toner	  på	  utsida	  

Neutral	  variant,	  varma	  toner	  på	  insida	  
beigt	  på	  utsida	  
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Beräkningar	  för	  modul.	  	   Modulens	  
materialsammansättning	  

Pusslar	  ihop	  bitar	  av	  det	  lilla	  
rosa	  vi	  har	  

Vakuumpress	   Viktigt	  med	  struktur	  vid	  
tillverkningen	  

Skapar	  fil	  för	  skärmaskin	  i	  
Illustrator	  

Ritningen	  för	  beskärningen	  
av	  modul	  i	  tre	  storlekar	  
	  

Skärmaskinen	   Skurna	  plattor	  
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Spillmaterial	  att	  utveckla	  
till	  andra	  produkter	  

Manual	  för	  tillverkning	  av	  
vägg	  på	  Job.	  

Struktur	  på	  arbete	  innan	  
nitning.	  Indelat	  i	  högar,	  
A,B,C	  och	  D	  

Ser	  till	  att	  plattorna	  ligger	  i	  
rätt	  ordning.	  

Mäter	  ut	  var	  hålrörsniten	  
ska	  sitta	  i	  mitten	  av	  plattan.	  

Siktar	  och	  sätter	  fast	  niten	  	  
på	  två	  plattor	  baksida	  mot	  
baksida.	  	  

Niten	  är	  fast	  och	  gör	  det	  
möjligt	  för	  plattorna	  att	  
rotera.	  

På	  övre	  och	  undre	  plattan	  i	  
stapeln	  stansas	  ett	  hål	  ut	  för	  
att	  underlätta	  för	  montering	  

En	  nit	  i	  varje	  hörn	  sätts	  fast	  
i	  plattorna.	  	  
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Från	  början	  var	  tanken	  att	  pressa	  samman	  många	  lager	  av	  resttextilier	  till	  plattor	  för	  att	  
ta	  till	  vara	  på	  den	  stora	  mängd	  resttextilier	  som	  finns.	  Då	  det	  inte	  spelar	  någon	  roll	  vilka	  
textilier	  som	  hamnar	  emellan	  de	  yttre	  lagren	  behövs	  inte	  kravet	  om	  estetiskt	  tilltalande	  
uppfyllas.	  Då	  arbetet	  på	  Job	  sker	  under	  begränsad	  tid	  och	  det	  endast	  finns	  en	  dag	  
tillgodo	  för	  att	  testa	  resttextilierna	  med	  limfilmer	  som	  Job	  har	  så	  finns	  ingen	  tid	  för	  att	  
utveckla	  materialet	  mer	  i	  detta	  skede.	  Vilket	  medför	  att	  snabba	  beslut	  tas	  och	  det	  
tidigare	  experimentet	  på	  material	  som	  bäst	  stämmer	  överens	  med	  modulens	  utseende	  
väljs	  ut.	  Alternativet	  som	  väljs	  är	  uppbyggt	  på	  följande	  sätt:	  ytterlager	  med	  resttextilier,	  
limfilm	  och	  en	  filt	  av	  återvunna	  petflaskor.	  Materialet	  har	  rätt	  densitet	  för	  vår	  prototyp.	  
En	  annan	  aspekt	  är	  att	  vid	  utskärning	  av	  produkten	  kommer	  en	  skärmaskin	  användas	  
och	  inte	  lasermaskin.	  Detta	  på	  grund	  av	  vid	  skärning	  i	  naturfiber	  ger	  lasermskinen	  
brända	  kanter	  och	  en	  stark	  doft.	  Skulle	  produkten	  tillverkats	  av	  hoplimmade	  tyglager	  
och	  skurits	  med	  skärmaskin	  finns	  det	  risk	  att	  kniven	  kladdar	  i	  limlagren.	  Det	  som	  kan	  
vara	  en	  nackdel	  med	  skärmaskin	  är	  att	  kanterna	  kan	  bli	  något	  hackiga	  i	  jämfört	  med	  
lasermaskin	  som	  skapar	  raka	  exakta	  linjer	  samt	  att	  svängradien	  är	  större	  än	  på	  
lasermaskinen.	  För	  vår	  design	  är	  det	  nog	  snarare	  en	  fördel	  om	  kanterna	  inte	  är	  precis	  
jämna,	  för	  att	  skapa	  mer	  liv.	  Nästa	  steg	  är	  att	  sätta	  samman	  produkten.	  Då	  görs	  
undersökningar	  på	  olika	  metoder	  för	  att	  foga	  samman	  modulerna	  såsom	  öljetter,	  band,	  
snören	  och	  nitar.	  Ett	  besök	  görs	  på	  ett	  grossistföretag	  i	  Borås	  som	  säljer	  nitar	  och	  
knappar	  för	  konfektion.	  Arbetet	  utförs	  på	  prototyper	  så	  vi	  kan	  ändra	  sammansättningen	  
i	  nästa	  steg.	  Företaget	  som	  tillverkar	  knappar	  för	  konfektionsindustrin	  har	  en	  typ	  av	  nit	  
som	  passar	  bra	  att	  sätta	  i	  hörnet	  på	  modulen.	  Nackdelen	  är	  att	  fästa	  niten	  krävs	  en	  
maskin	  som	  inte	  finns	  tillgång	  till.	  Andra	  möjligheter	  utforskas	  och	  finner	  att	  Job	  har	  
utrustning	  och	  nitar	  som	  passar	  modulen.	  För	  att	  fästa	  dem	  i	  varandra	  används	  
hålrörsnitar	  som	  gör	  modulen	  möjlig	  att	  vrida.	  De	  erbjuder	  tid	  och	  plats	  för	  att	  vara	  på	  
Job	  och	  sätta	  samman	  produkten.	   
 

RESULTAT  

Resultatet	  är	  en	  rumsavskiljare	  som	  består	  av	  64	  plattor	  som	  tillsammans	  bildar	  32	  
moduler.	  Plattorna	  tillverkas	  på	  Industritextil	  Job	  i	  Kinna	  med	  limfilm,	  en	  filt	  som	  är	  
tillverkad	  av	  återvunna	  petflaskor	  och	  resttextilier	  från	  Röda	  Korset.	  En	  vakuumpress	  
med	  värme	  användes	  för	  att	  laminera	  plattorna	  och	  en	  skärmaskin	  används	  för	  att	  skära	  
ut	  modulerna.	  	  Modulerna	  fästes	  med	  nitar	  i	  hörnen	  och	  mellan	  varje	  modul	  fästs	  en	  
hålrörsnit	  för	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  vrida	  modulen	  för	  att	  skapa	  en	  föränderlighet.	  Åtta	  
stycken	  moduler	  sätts	  samman	  ovanför	  varandra	  och	  bildar	  en	  uppåtsträvande	  rankor	  
och	  fyra	  staplar	  av	  moduler	  som	  hängs	  bredvid	  varandra.	  För	  att	  rummet	  ska	  vara	  lätt	  
att	  städa	  hängs	  modulerna	  i	  taket	  svävande	  över	  golvet. 
	  	  	  	  Modulen	  har	  två	  färger	  men	  olika	  nyanser	  på	  utsida	  och	  insida.	  Insidan	  av	  modulen	  
har	  varma,	  orangea	  och	  rosa	  toner	  som	  en	  symbol	  för	  energi	  och	  därmed	  kreativitet.	  
Utsidan	  har	  kallare	  men	  neutralare	  färger.	  En	  varm	  insida	  symboliserar	  även	  resan	  de	  
intagna	  förhoppningsvis	  kan	  göra,	  att	  gå	  mot	  en	  hoppfull	  tillvaro	  med	  värme	  till	  sig	  
själva	  och	  andra.	  De	  energifulla	  färgerna	  sätts	  även	  på	  insidan	  istället	  för	  utsidan,	  för	  att	  
inte	  skapa	  ett	  för	  påfrestande	  uttryck	  i	  rummet.	  Detta	  görs	  för	  att	  visa	  hänsyn	  till	  de	  
intagna	  som	  har	  svårt	  med	  för	  mycket	  intryck.	  De	  kallare	  färgerna	  symboliserar	  känslan	  
de	  intagna	  förmodligen	  stundvis	  känner	  när	  de	  sitter	  inlåsta	  på	  anstalten.	  Eftersom	  
väggen	  är	  byggd	  av	  moduler	  kan	  de	  intagna	  vara	  med	  och	  skapa	  ett	  varierat	  uttryck,	  
vilket	  kan	  vara	  med	  och	  bidra	  till	  kreativa	  tankegångar	  som	  kan	  behövas	  när	  de	  intagna	  
ska	  planera	  sin	  framtid.	  	   
	  	  	  	  	  Designen	  är	  en	  metafor	  för	  frihet.	  Modulen	  liknas	  vid	  små	  öppna	  rum	  som	  ger	  en	  
mjuk	  och	  varm	  inbjudande	  känsla	  där	  blicken	  kan	  vandra	  fritt	  in	  och	  ut,	  en	  känsla	  de	  
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intagna	  inte	  kan	  få	  känna	  nu	  när	  de	  är	  frihetsberövade.	  De	  små	  rummen	  är	  också	  tomma	  
vilket	  syftar	  till	  att	  de	  intagna	  ska	  få	  fylla	  utrymmet	  med	  vad	  de	  önskar.	  Varje	  modul	  är	  
också	  unik	  i	  sin	  kombination	  av	  färg,	  material	  och	  storlek	  vilket	  kan	  liknas	  vid	  olika	  
karaktärer	  och	  livsresor.	  Alla	  som	  sitter	  på	  anstalten	  har	  sina	  unika	  historier	  och	  
berättelser	  och	  kan	  därför	  känna	  igen	  sig	  i	  någon	  av	  modulerna. 
Insida,	  utsida.	   
	  
 
 
 
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Foton	  på	  resultat.	  Från	  ett	  platt	  paket	  till	  en	  tredimensionell	  form	  

Ihopsatt	  girlang	  
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EGENSKAPER 
Produkten	  som	  skapats	  är	  lättstädad	  då	  den	  hänger	  svävande	  över	  golvet	  och	  
produktens	  textila	  yta	  är	  relativt	  kompakt	  och	  platt	  så	  damm	  bildning	  underlättas	  att	  
torka	  av.	  Ur	  säkerhetssynpunkt	  måste	  avstämning	  ske	  med	  Kriminalvårdsanstalten	  
innan	  produkten	  placeras	  i	  rummet.	  En	  egen	  bedömning	  görs	  under	  arbetet	  att	  riskerna	  
med	  att	  de	  kan	  skada	  sig	  själva	  eller	  andra	  är	  relativt	  små	  då	  det	  inte	  finns	  några	  vassa	  
föremål	  i	  produkten.	  Rumsavskiljare	  i	  sig	  är	  inte	  hård	  för	  att	  utgöra	  skada	  på	  sig	  själv	  
men	  inte	  heller	  för	  lös	  så	  att	  det	  går	  att	  ta	  bort	  delar.	  Anledningen	  till	  att	  placera	  en	  
rumsavskiljare	  i	  rummet	  bygger	  på	  tre	  tankar;	  Första	  är	  för	  att	  skapa	  en	  illusion	  av	  att	  
de	  som	  är	  i	  rummet	  inte	  befinner	  sig	  på	  en	  anstalt	  då	  ena	  fönstret	  är	  täckt	  av	  ett	  galler,	  
men	  väggen	  bör	  vara	  så	  transparent	  som	  möjligt	  för	  att	  släppa	  in	  ljus.	  För	  det	  andra	  när	  
väggen	  placerar	  mitt	  i	  rummet	  skapas	  även	  ytterligare	  en	  sittplats	  vid	  fönstret	  som	  
kommer	  att	  bidra	  till	  ett	  ännu	  mer	  flexibelt	  rum	  där	  en	  bänk	  ska	  placeras.	  Tanken	  med	  
den	  sittplatsen	  är	  att	  det	  ska	  ge	  dem	  som	  befinner	  sig	  i	  rummet	  en	  chans	  att	  kunna	  välja	  
var	  i	  rummet	  de	  vill	  sitta.	  Ett	  av	  grundkraven	  var	  att	  vara	  föränderlig	  och	  flexibel	  för	  att	  
kunna	  leva	  upp	  till	  behovet	  av	  att	  de	  intagna	  behöver	  omväxling	  och	  variation	  för	  att	  må	  
bra,	  eftersom	  deras	  tillvaro	  är	  rutinmässig	  och	  instängd.	  För	  det	  tredje	  ska	  ögat	  lockas	  
till	  att	  vilja	  titta	  bakom	  väggen	  och	  därmed	  sätta	  igång	  tankar	  och	  känslor.	  Om	  
samtalsrummet	  endast	  skulle	  inneha	  en	  sittplats	  och	  en	  ljudabsorberande	  modul	  på	  
väggen	  hade	  det	  givet	  en	  uppenbar	  känsla	  då	  rummet	  hade	  lästs	  av	  fortare	  och	  därmed	  
inte	  bidragit	  till	  lika	  mycket	  variation	  och	  valmöjligheter	  att	  sitta	  i	  rummet.	  Det	  finns	  
också	  ett	  galler	  vid	  fönstret	  som	  anses	  vara	  ett	  hinder	  till	  att	  tänka	  och	  drömma	  fritt	  och	  
därför	  föll	  valet	  av	  placering	  av	  väggen	  naturligt	  för	  att	  dölja	  gallret. 
Väggen	  består	  av	  platta	  plattor	  som	  lätt	  går	  att	  ta	  ner	  och	  flytta	  och	  är	  därför	  lätt	  att	  
packa	  och	  transportera,	  vilket	  kräver	  liten	  mängd	  emballage	  och	  det	  sparas	  även	  på	  
bensinkostnaderna	  vid	  transport	  om	  produkten	  skulle	  produceras	  och	  säljas	  i	  en	  större	  
mängd. 
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PRODUKTIDÉER ATT VIDAREUTVECKLA 
Till	  denna	  skiljevägg	  har	  skisser	  tagits	  fram	  på	  produkter	  som	  senare	  kommer	  utvecklas.	  
En	  lampa,	  en	  matta	  och	  en	  pall	  som	  placeras	  bredvid	  varandra	  för	  skapa	  en	  bänk.	  Dessa	  
produkter	  visas	  som	  modeller	  i	  skala	  1:10	  i	  en	  modell	  av	  samtalsrummet.	  Tanken	  med	  
bänken	  är	  att	  använda	  ca	  20	  lager	  resttextilier,	  klippa	  dem	  i	  bitar	  ca	  40X120	  cm	  stora	  
och	  pressa	  ihop	  dem	  med	  hjälp	  av	  värme	  och	  limfilm.	  Dessa	  ska	  sedan	  böjas	  över	  en	  
form	  när	  de	  är	  varma.	  Tanken	  är	  sedan	  att	  de	  ska	  sättas	  samman	  med	  hjälp	  av	  nitar	  till	  
bänkar	  som	  ska	  placeras	  vid	  fönstret	  bakom	  skiljeväggen.	  Färgerna	  vi	  använder	  är	  
samma	  som	  i	  skiljeväggen,	  och	  vi	  använder	  färgerna	  på	  samma	  sätt	  att	  de	  varmare	  
tonerna	  placeras	  på	  insidan	  och	  de	  kallare	  tonerna	  på	  utsidan.	  Lampan	  sätts	  samman	  av	  
restmaterialet	  från	  väggen	  och	  får	  symbolisera	  det	  mer	  vilda	  slumpartade	  och	  otämjda.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Idéskisser	  för	  att	  ta	  vidare	  till	  att	  utveckla	  en	  lampa	  

Pappersskiss	  på	  bänkidé	  till	  
sittplatsen	  mellan	  
skiljeväggen	  och	  fönstret.	  

Prototyp	  i	  verklig	  skala	  för	  bänkidén	  med	  varm	  
insida	  och	  neutral	  utsida.	  Ska	  vidareutvecklas	  till	  
att	  bli	  bärande	  konstruktion.	  Bygger	  på	  moduler	  
i	  storlek	  50	  cm	  höga	  och	  15	  cm	  breda.	  Sittdjup	  35	  
cm.	  
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Väggen	  är	  ganska	  kontrollerad	  i	  sitt	  utförande	  och	  vi	  vill	  att	  motpolerna	  det	  spontana	  
och	  det	  ordnade	  ska	  samspela	  och	  skapa	  spänning	  i	  rummet.	   
Den	  textila	  skiljeväggen	  som	  skapats	  ska	  fungera	  självständigt	  och	  vara	  möjlig	  att	  
anpassas	  till	  olika	  miljöer.	  Meningen	  är	  att	  på	  lång	  sikt	  utveckla	  flera	  produktidéer	  som	  
skapats	  under	  arbetet	  och	  kunna	  sätta	  dem	  i	  produktion.	  Vad	  gäller	  vår	  skiljevägg	  finns	  
praktiska	  möjligheter	  till	  att	  kunna	  omsätta	  den	  till	  produktion.	  Diskussion	  sker	  med	  
affärsområdesansvarig	  på	  Industritextil	  Job	  om	  andra	  tillverkningsmetoder	  för	  vår	  
produkt,	  det	  visar	  sig	  att	  de	  har	  kontakt	  med	  andra	  företag	  som	  har	  en	  maskin	  där	  det	  
går	  att	  laminera	  flera	  lager	  med	  tyger	  med	  limfilm.	  Hittas	  ett	  sätt	  att	  sy	  ihop	  större	  
stycken	  av	  resttextilier	  så	  är	  det	  möjligt	  rulla	  upp	  dem	  på	  rullar	  och	  laminera	  samman	  
dem	  i	  den	  maskinen.	  
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DISKUSSION 

Att	  arbeta	  med	  hållbara	  lösningar	  kräver	  stort	  tålamod	  och	  mycket	  kunskap	  för	  att	  det	  
ska	  bli	  lösningar	  som	  verkligen	  är	  meningsfulla	  på	  lång	  sikt.	  Problemet	  med	  vår	  lösning	  
är	  att	  filten	  av	  återvunna	  Pet	  flaskor	  redan	  ingår	  i	  ett	  kretslopp	  och	  vi	  tar	  i	  detta	  fall	  ut	  
den	  ur	  sitt	  sammanhang,	  vilket	  inte	  bidrar	  till	  tanken	  om	  cradle	  to	  cradle,	  som	  är	  ett	  
centralt	  begrepp	  när	  man	  arbetar	  med	  hållbarhet.	  Hur	  ska	  vår	  produkt	  gå	  att	  ta	  isär	  och	  
sorteras	  till	  nya	  produkter?	  Det	  kan	  vi	  inte	  lösa	  inom	  ramen	  för	  detta	  projekt.	  Har	  vi	  
misslyckats	  då? 
	  	  	  Hade	  vårt	  examensarbete	  inneburit	  att	  endast	  hitta	  hållbara	  lösningar	  har	  vi	  
misslyckats,	  syftet	  med	  vårt	  arbete	  var	  att	  förutom	  att	  skapa	  en	  hållbar	  produkt	  skapa	  
en	  estetisk	  tilltalande	  design	  för	  anstalten	  vilket	  medförde	  att	  vi	  inte	  kunde	  djupdyka	  i	  
ämnet	  att	  hitta	  hållbara	  lösningar	  på	  grund	  av	  tidsaspekten.	  Ur	  ett	  vidare	  perspektiv	  
med	  hållbarhet	  i	  åtanke	  tycker	  vi	  att	  det	  är	  bättre	  att	  anta	  utmaningen	  att	  försöka	  
designa	  med	  resttextilier	  än	  att	  designa	  med	  helt	  nya	  textilier.	  Vi	  ser	  vårt	  arbete	  som	  en	  
inspiration	  till	  att	  tänka	  i	  banor	  kring	  att	  använda	  resttextilier	  istället	  för	  nya	  textilier.	  
Då	  vi	  under	  projektets	  gång	  bestämde	  oss	  för	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  tänka	  hållbart	  även	  
på	  industriell	  nivå,	  skapade	  vi	  en	  design	  som	  går	  att	  tillverka	  industriellt	  och	  inte	  bara	  
går	  att	  framställa	  i	  ett	  unikt	  exemplar.	  För	  att	  klara	  av	  att	  skapa	  industriellt	  så	  fick	  vi	  
göra	  vissa	  avsteg	  från	  hållbarheten	  såsom	  att	  använda	  oss	  av	  limfilm	  som	  inte	  är	  
organiskt	  nedbrytbar.	  Alternativet	  att	  arbeta	  med	  animaliska	  limmer	  eller	  vegetabiliska	  
limmer	  som	  första	  visionen	  var,	  valde	  vi	  bort,	  för	  att	  en	  tillverkning	  på	  lång	  sikt	  inte	  är	  
lönsam	  eller	  kvalitetsmässigt	  hållbar.	  Vi	  tror	  ändå	  att	  det	  hänger	  mycket	  på	  inställning	  
och	  prioritering	  vad	  man	  anser	  är	  viktigt.	  Skulle	  en	  liten	  produktion	  vara	  på	  tal	  där	  inte	  
endast	  lönsamheten	  är	  det	  enda	  att	  eftersträva	  kanske	  det	  finns	  möjlighet	  till	  att	  
använda	  naturliga	  limmer	  i	  framtiden.	  I	  detta	  projekt	  var	  vi	  styrda	  av	  att	  ha	  en	  produkt	  
vid	  slutet	  och	  därför	  valde	  vi	  bort	  att	  arbeta	  vidare	  med	  organiska	  limmer.	  De	  avsteg	  
från	  hållbarheten	  vill	  vi	  återuppta	  vid	  senare	  tillfälle	  och	  arbeta	  vidare	  med.	  För	  oss	  är	  
det	  viktigt	  att	  ha	  ett	  resultat	  att	  visa	  upp	  och	  tiden	  för	  experiment	  med	  materialen	  var	  
väldigt	  kort.	  Hade	  vi	  valt	  andra	  tillverkningsmetoder	  än	  värmepress	  med	  limfilm	  och	  filt	  
hade	  vi	  kanske	  inte	  heller	  fått	  fram	  en	  slutlig	  produkt.	  Skulle	  vi	  istället	  endast	  stå	  med	  
materialexperiment	  som	  resultat	  tas	  ett	  antagande	  att	  det	  inte	  har	  samma	  effekt	  för	  att	  
inspirera	  och	  visa	  möjligheter	  med	  att	  arbeta	  med	  resttextilier	  på	  ett	  nytt	  sätt. 
	  	  	  Textila	  plattor	  finns,	  men	  metoden	  vi	  arbetat	  med	  tycker	  vi	  har	  stor	  potential	  i	  
framtiden	  för	  att	  kunna	  utvecklas	  åt	  olika	  håll	  och	  kanske	  på	  så	  vis	  hitta	  en	  ny	  väg	  att	  
tänka	  kring	  re-‐design.	  Beroende	  av	  storlek,	  tjocklek,	  färger	  och	  form	  så	  är	  
kombinationerna	  på	  hur	  plattan	  kan	  användas	  oändliga.	  För	  oss	  känns	  det	  spännande	  
att	  ta	  vidare	  detta	  arbete.	  Efter	  samtal	  med	  Job	  så	  finns	  möjligheter	  till	  att	  kunna	  
producera	  detta	  rent	  tekniskt.	  Det	  som	  måste	  utvecklas	  är	  en	  metod	  för	  hur	  man	  samlar	  
in	  resttextilier,	  då	  i	  större	  storlek,	  och	  för	  att	  sedan	  fästa	  dem	  i	  varandra.	  Det	  skulle	  
kunna	  bli	  nya	  arbetstillfällen	  om	  en	  verksamhet	  startades	  för	  att	  sy	  ihop	  textilier	  med	  
varandra. 
	  	  	  Under	  arbetet	  uppkommer	  frågor	  som	  berör	  engagemang	  för	  de	  som	  ska	  ta	  ett	  straff	  
för	  brott	  som	  de	  har	  begått.	  Frågor	  ställs	  i	  projektet	  om	  hur	  de	  intagna	  ska	  få	  det	  bättre	  
ur	  en	  estetisk	  synvinkel.	  Arbetet	  utgår	  ifrån	  vilken	  behandling	  som	  staten	  redan	  bestämt	  
att	  de	  som	  straffas	  ska	  få.	  I	  projektet	  fullföljs	  endast	  tanken	  om	  att	  de	  intagna	  ska	  
anpassas	  till	  samhället	  efter	  utvistelsen	  och	  förberedas	  för	  en	  tillvaro	  utanför	  anstalten.	  
Resonemanget	  som	  förts	  handlar	  om	  att	  det	  gagnar	  inte	  någon	  om	  de	  intagna	  mår	  ännu	  
sämre	  eller	  stängs	  in	  och	  glöms	  bort.	  Någon	  gång	  ska	  de	  intagna	  komma	  ut	  från	  
fängelsevistelsen	  och	  då	  är	  det	  bästa	  om	  de	  kan	  leva	  ett	  liv	  utan	  att	  falla	  tillbaka	  i	  
brottslighet,	  utan	  istället	  göra	  något	  gott	  av	  de	  erfarenheter	  de	  bär	  på.	  Att	  kunna	  
uppmuntra	  och	  inge	  hopp	  och	  inspirera	  är	  det	  arbetet	  går	  ut	  på	  i	  den	  mån	  det	  går	  med	  
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enbart	  färg	  och	  form.	  Ett	  försök	  är	  att	  skapa	  en	  design	  där	  mycket	  hänsyn	  tas	  till	  den	  tid	  
som	  är	  till	  förfogande	  för	  intagnas	  och	  personalens	  behov.	  	  Bästa	  sättet	  är	  att	  stärka	  dem	  
är	  genom	  terapi	  och	  meningsfull	  sysselsättning	  som	  det	  står	  lagstadgat	  om.	  Lagen	  om	  att	  
de	  intagna	  har	  rätt	  till	  sysselsättning	  och	  behandlingsprogram	  är	  baserad	  på	  
forskningsresultat	  och	  vi	  följer	  den	  linjen	  när	  vi	  designat	  för	  samtalsrummet.	  	   
 
 
 
 
Josefina	  Tengvall 
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