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Sammanfattning

Inse mitt värde och behåll mig en stund till är ett utforskande projekt i hållbar 
textildesign. Huvudfokuset i projektet är att utforska vilka möjliga designlösningar 
som kan ge produkter egenskapen av föränderlighet och på så vis möjliggöra en 
förlängning av deras livscykler. Detta undersöks utifrån ett eget formulerat för-
hållningssätt till hållbar design, genom praktiska experimentella undersökningar 
av olika material och föränderliga mönsterbilder. Detta kombinerat med att ge 
konsumenten en aktiv roll i förändring av en produkts utseende och funktion.

Projektet resulterar i tre produktprototyper som på olika sätt gestaltar föränderlig-
het och det formulerade förhållningssättet.

1. Mossa, en tröja gjord av rundstickat, jacquard trikåtyg med materialkombina-
tionen Sally Fox bomull och oblekt bomull. Textilen är ett följsamt mjukt tyg med 
en mönsterbild som ändrar nyans för varje gång konsumenten tvättar den. 

2. Kotte, ett påslakan och örngott gjord av en fem-skaftad satängväv i jacquard- 
teknik. En textil där mönsterbild och färg inverteras på den aviga sidan. Sängklä-
dernas estetiska uttryck kan förnyas av konsumenten själv genom växtfärgning. 
  
3. Bark, en ullfilt gjord av flatstickad dubbelrelief stickning med olika maskstor-
lekar i jacquardteknik. Filten kan transformeras av konsumenten själv, genom 
tvättning, och då få en ny funktion som matta. Den går då från en mjuk, tvådi-
mensionell och följsam textil till en kompakt, tredimensionell tålig textil.
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Abstract

Recognise my value and keep me a while longer is an exploratory project in 
sustainable textile design. The focus is to explore possible design solutions that 
can give products a property transformation over time and prolong the products 
life cycle. This through practical investigations with different materials based on a 
chosen approach to sustainable design and changeable pattern images. 
Also with aim to give the consumer an active role in the changing of a products 
appearance and function.

The end result is three product prototypes that all in different ways exemplify the 
chosen approach to sustainable design.

1. Moss is a jumper made of circular knitted jacquard fabric with the material 
combination Sally Fox cotton and unbleached cotton. The fabric is conformable 
and soft with a pattern that changes hue strength for each time the consumer 
washes it. The changing pattern makes the jumper interesting because it´s ex-
pression changes slowly while it´s being used.

2. Cone is a duvet and pillow cover that is made of a five shed satin jacquard 
weave. The textile pattern and colour is inverted on the back and front side of 
the textile. The aesthetic expression of the bed clothing can be renewed by the 
consumer through vegetable dyes.

3. Bark is a flat knitted, dubble relief, jacquard wool blanket. The blanket can be 
transformed by the consumer, through washing, and then get a new function as a 
rug. The textile goes from a soft, two-dimensional, flexible and somewhat fragile 
textile into a compact, three-dimensional durable textile.
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Inledning

”Buy less, choose well, and make it last” Dame Vivienne Westwood

(Gwilt 2013, s 116).

I dagens slit- och slängsamhälle har många textila produkter en kort livscykel och
detta konsumtionsmönster har negativ inverkan på miljön. En mer hållbar syn på 
produktion och konsumtion krävs för att man ska komma ifrån dagens ohållbara
konsumtionsmönster. 
  
Hållbar design är ett komplext område där det finns många sanningar och åsikter 
om vad konsumenter och designers bör lägga fokus på och hur man bör agera 
och förhålla sig till ämnet. Som ny designer är det svårt att förhålla sig till detta 
samt veta hur man kan och vill arbeta. Att besitta kunskaper inom detta ämnesom-
råde är viktigt för alla designers och är ett konkurrensmedel som jag tror kommer 
bli allt viktigare på arbetsmarknaden i framtiden.

Jag har länge haft ett stort intresse för miljön och hållbar utveckling. Kate Fletcher, 
forskare, föreläsare samt författare till boken Sustainable Fashion and Textiles, 
besökte Textilhögskolan under mitt första studieår. Hon höll en inspirerande före-
läsning om hållbar textildesign vilket ökade min nyfikenhet på hållbarhet inom det 
textila ämnesområdet. Under min utbildning har hållbarhet berörts i några kurser, 
men då till största del i teorin. Jag vill använda mitt examensarbete till att få en 
fördjupad kunskap och praktiska erfarenheter inom området hållbar textildesign. 
Vidare, att få en ökad förståelse för hur fokus på hållbarhet kan prägla mitt sätt 
att designa, vad jag kan designa och vad jag behöver ta ställning till under min 
designprocess. Jag har tidigare arbetat mycket med mönsterformgivning och jag 
vill nu se på vilket sätt jag kan kombinera mitt intresse och kunskap för mönster-
skapande med hållbar design.
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Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka och ta fram exempel på hur man 
kan formge textila produkter utifrån ett förhållningssätt till hållbar textildesign som 
utgångspunkt. Jag vill på så sätt undersöka hur hållbarhetsaspekter kan påverka 
både vad jag som textildesigner kan designa och min designprocess.

Förhållningssättet går ut på att kombinera material och processer som är bra ur 
miljösynpunkt med mönster och strukturer som förändras över tid. Detta med 
förhoppning om att på så sätt öppna upp för att de textila produkterna ska få en 
förlängd livscykel.

Frågeställningar 

• Vad händer med min designprocess när jag utgår ifrån ett specifikt  
   förhållningssätt till hållbar design?
• Hur kan man arbeta med mönster och materialval för att förlänga en produkts     
   livslängd?
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Avgränsningar 

Detta är ett undersökande projekt där jag har använt mig av textila material 
för att utforska hållbar textildesign. Projektets utformning vilar på ett egenfor-
mulerat förhållningssätt till hållbar design som i sin tur grundar sig på flertalet 
etablerade förhållningssätt. Detta förhållningssätt och resultatet av mitt arbete 
är inte någon slutsats om hur man bör arbeta eller förhålla sig till ämnet, vad 
som är bäst för miljön eller hur konsumenter bör agera i denna fråga. Projektet 
presenterar ett möjligt sätt att arbeta och förhålla sig till hållbar textildesign. 
Med projektet har jag inte skapat färdiga produkter utan produktprototyper. 
Dessa är framtagna först och främst genom exprimentering, och är endast ex-
empel på vad som kan skapas utifrån detta specifika förhållningssätt till hållbar 
design.
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Mål 

Målet med projektet är att få fördjupade kunskaper inom ämnet hållbar design 
samt kunskap om hur min designprocess påverkas med detta ämne som ut-
gångspunkt. Målet är även att få fördjupade kunskaper inom hållbara materia, 
hur man kan skapa föränderliga mönsterbilder och ökad kunskap i teknikerna 
trikå, väv och växtfärgning.
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Metod

Research och materialtester är projektets huvudmetoder och ligger till grund 
för formulering av förhållningssätt, utvecklingen av koncept, mönsterformgiv-
ning och val av produktprototyper.

Research
Under researchperioden insamlades fakta om hållbar design, textila material 
och konsumtionsmönster. Vidare undersöktes även hur andra designers och 
företag förhöll sig till ämnet. Detta för att kunna formulera ett förhållningssätt 
till ämnet att arbeta utifrån under designprocessen. Researcharbetet resulte-
rade även i en kunskapsbank vilken har underlättat beslutsfattande moment 
under projektets olika delmoment. 

Experimentering med material och tekniker
Under experimentfasen testades materialen Sally Fox bomull, ull, lin och 
ekologisk bomull. Här undersöktes hur materialens egenskaper skulle gå att 
kombinera med föränderliga mönsterbilder i teknikerna trikå, väv och 
växtfärgning. 

Utvärdering
I utvärderingen beslutades vilka av proverna som kunde användas för att ska-
pa ett föränderligt uttryck och samtidigt representera det formulerade förhåll-
ningssättet till hållbar textildesign.

Konceptutveckling
Research och experimentering följdes upp med konceptutveckling. Här formu-
lerades projektets förhållningssätt samt det material som tillsammans bildade 
ramen för mitt projekt. Här skapades även grunden till de tre olika produktpro-
totyper som utvecklades i projektet.

Mönsterformgivning och konstnärlig metod
Med naturen som inspiration togs mönster fram för experimentering i Textil-
högskolans verkstäder. Olika skissmetoder användes för att förmedla kopp-
lingen mellan natur, material och produktprototyp.

Utveckling och produktion av exempel
Konceptutvecklingen följdes av nya experiment utifrån utvalda prover, i detta 
skede med fokus på att renodla textiliernas uttryck i mönster och känsla av 
föränderlighet. Material, mönster och teknik parades ihop och produktion av 
slutliga textilier och produktprototyper påbörjades parallellt.
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Bakgrund

I detta avsnitt presenteras ämnesområdet hållbar design, konsumtionsmöns-
ter, vad en produkts livscykel innebär och ser ut samt hur människors relation 
till textila produkter förändrats under de två senaste generationerna. Vidare 
presenteras en översiktlig genomgång av naturfibrer och syntetiska fibrer samt 
de fibrer som valts ut till detta projekt. Materialet beskrivs i relation till dess 
miljöpåverkan. Avslutningsvis behandlas växtfärgning och befintliga förhåll-
ningssätt till hållbar design.

Konsument, produkt och konsumtionsmönster 
Mellan åren 2000 och 2009 ökade konsumtionen av textilier med 40 procent. 
I Sverige slängs varje år cirka åtta kilo kläder per person. Ekonomiskt lägger  
inte konsumenter mer pengar på kläder i jämförelse med början av 2000-talet, 
däremot konsumeras fler plagg. Främsta anledningen är de lägre priserna på 
textilier vilket ofta resulterar i fler inköp av billiga nya plagg istället för att laga 
de vi redan har. För konsumenten är inte kostnaden ekonomisk utan den får 
vår miljö stå för (Karlsson, 2013).

Genomsnittlig livslängd för ett plagg är ca 2,2 år och om man kan förlänga 
det med nio månader skulle vi kunna minska klädernas belastning på klima-
tet med 27 procent och vattenförbrukningen med 33 procent. Att förlänga ett 
plaggs liv är den mest effektiva lösningen att minska kläders miljöpåverkan. 
Detta kan exempelvis göras genom att byta ut ett trasigt blixtlås mot ett nytt 
på en kjol. Denna handling skulle motsvara en resursförbrukning på 0,1 kilo 
medans inköp av en ny kjol resulterar i 6,1 kilos resursförbrukning (Karlsson,  

2013). 

I dagens moderna samhälle konsumerar västerländska invånare mer och mer 
produkter. Konsumenter etablerar inte längre djupa, långvariga känslomässi-
ga band till sina ägodelar i samma utsräckning som förr i tiden (Niinimäki, 2011). 
Laga och återställa textilier har praktiserats i generationer, både industriellt 
och i hemmet. Ofta togs detta initiativ av ekonomiska skäl då arbetet var billigt 
i jämförelse med vad nya textila produkter kostade så det var viktigt att plagg 
och hemtextilier vårdades. Olika tekniker för att laga och ändra textilier prak-
tiserades i de flesta hemmen, men under de två gångna generationerna har 
detta synsätt och nödvändig kunskap nästan helt försvunnit, mestadels på 
grund av att textilier och kläder idag är mycket billigare. Lagning idag motive-
ras inte lika mycket av ekonomiska skäl utan mer av estetiska eller livsstilsval 
(Fletcher, 2014).

Man brukar ofta prata om en produkts livscykel. Med detta menas den resa en 
produkt går igenom från de material som utvinns för att skapa produkten, pro-
duktion, transport, försäljning, inköp, användning och till slut kassering. Detta 
är en vanlig metod för att se och mäta den påverkan en produkt har på miljön.
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Förhållningssätt till hållbar design
Hållbar design är ett komplext område där det finns många åsikter om vad kon-
sumenter samt designers bör lägga fokus på, hur man bör agera och förhålla sig 
till ämnet. Inom hållbar design finns många inriktningar, metoder och förhållnings-
sätt för att göra framtagandet av de produkter som designas och produceras mer 
hållbara.

Den följande texten presenterar några av de förhållningssätt som finns idag. Jag 
har valt ut delar av dessa som tilltalar mig och formulerat ett förhållningssätt att 
jobba utifrån i mitt projekt. 

Minska den påverkan som en produkt har på miljön 
Med detta förhållningssätt arbetar man med att designa föremål av hållbara eller 
delvis hållbara material. Produkten i sin helhet behöver ej vara hållbar utan fokus 
ligger på att minska dess miljöpåverkan genom att tillverka de delar som går på 
ett hållbart vis. Ett exempel på detta är Hempjacket som är en jacka som i detta 
fall består av 100 % vävt hampatyg (Fletcher, 2014).

Designstrategin Cradle to Cradle
Detta förhållningssätt går ut på att designern tar ansvar för hela produktens 
livscykel. Enligt denna designstrategi ska alla material kunna återanvändas i 
biologiska eller industriella processer, och på så vis går inget material till spillo. 
Modedesignern Annika Matilda Wendelboes kollektion C2C är exempel på detta 
då allt material hon använt sig av går att återvinna till 100% (Fletcher, 2014). Även 
friluftsklädesföretaget Patagonia och sportmärket Puma har utvecklat kollektioner 
med detta förhållningsätt som utgångspunkt (puma, 2014), (Tempo, 2012), (patagonia, 2014). 
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Konsumentpåverkan
Detta förhållningssätt går ut på att påverka konsumenternas konsumtionsmöns-
ter, exempelvis genom att informera konsumenter om vad de kan tänka på vid 
användandet av en produkt efter inköp. Ett exempel är hur tvättning av ett plagg 
påverkar miljön och vad man kan tänka på när man tvättar. Förändring av redan 
existerande produkter är ett annat tillvägagångssätt att aktivera konsumenten 
till att förlänga en produkts liv. Ett exempel på detta är The Reform Project där 
designern, aktivisten och forskaren Otto von Busch (Selfpassage, 2014) utan kostnad 
publicerade som han kallar det en kokbok med samlade metoder för att sy nya 
plagg av gamla (Fletcher, 2014). 

Forskaren och författaren Kate Fletcher diskuterar detta förhållningssätt i sin bok 
Sustainable Fashion and Textiles. Hon poängterar bland annat att vi måste förstå 
konsumenternas användning av produkter för att kunna ändra deras konsum-
tionsvanor. (Fletcher, 2014). Ett annat exempel är det danska möbelföretaget Aden-
sen (Adensen, 2014). De jobbar med möbler som går att bygga om. Ett exempel är 
serien Smartkid som har förlängd livscykel då den kan byggas ut från en spjäl-
säng till en vanlig säng i takt med att barnet växer. 

I mitt projekt inspireras jag av Adensen i deras sätt att utveckla en produkt till en 
annan utan att lägga till mer material. Men även Otto von Buschs sätt att ta en 
gammal produkt och ge den ett nytt uttryck och med detta förlängd livslängd.
Förhållninssättet som fungerat som utgångspunkt i projektet formulerades enligt 
följande. Designa in en föränderlighet i en produkt samt ge konsumenten en aktiv 
roll i förändringen av produktens utseende och funktion. Detta i försök att skapa 
en starkare relation mellan konsument och produkt. Förhoppningen är att en 
stärkt relation kan resultera i att förlänga produktens livscykel och motarbeta det 
slit- och slängbeteende som finns kopplat till många textila produkter idag. 

De referenser jag använt mig av har spelat in i formuleringen av förhållnings-
sättet. Möbelföretaget Adensen representerar idén att produkten ska inneha en 
egenskap av föränderlighet och att konsumenten själv kan förändra dess utseen-
de och funktion utan tillägg av material (Adensen, 2014). Otto Von Busch inspirerade 
mig till att försöka motarbeta det slit- och slängbeteende som finns idag samt att 
stärka konsumentens relation till produkten genom att återanvända materialet 
och skapa en ny produkt och då förhoppningsvis förlänga dess livscykel 
(Selfpassage, 2014). 
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Material och färgning
Det finns två huvudkategorier av textila fibrer, naturliga och syntetiska. Naturfib-
rer är nästintill uteslutande tillverkade av växt eller djurkällor. Syntetiska fibrer 
tillverkas av råvaror vars härkomst är från bland annat växter, djur och syntetiska 
polymerer (Fletcher, 2014). Det finns spridda åsikter om fördelar och nackdelar med 
dessa fibergrupper. Vissa naturliga fibrer kan kräva mycket energi i form av vat-
ten vid dess framställning medan andra syntetiska fibrer såsom polyester kräver 
mer energi i andra beredningsprocesser.

Syntetiska fibrer
Vanliga syntetiska fibrer är polyester som är oljebaserad, och nylon som är pet-
roleumbaserad. Dessa är icke förnyelsebara, kräver inte mycket energi i form av 
vatten vid tillverkning, men kräver däremot mycket energi för att processas från 
råvara till användbara fibrer. Utsläppen i luft och vatten vid framställningen av 
dessa fibrer har en betydande negativ inverkan på miljön.

Bomull
Bomull är den vanligaste förekommande fibern som används till textila produkter. 
Ungefär 36% av de textila fibrerna som används varje år är bomull (Bealer, 2011). 
Konventionellt odlad bomull kopplas ofta ihop med att den har en negativ inver-
kan på miljön då den kräver stor mängd vatten, konstgödsel och bekämpnings-
medel under odlingsfasen. Användandet av konstgödsel och bekämpningsmedel 
leder ofta till försämrad jordkvalitet, minskad biologisk mångfald och vattenför-
oreningar. Utöver det konventionella sättet att odla bomull finns det andra mer 
miljövänliga odlingsformer. Exempel på dessa är ekologisk odling, som bland 
annat innebär att konstgödsel och bekämpningsmedel inte får användas. Regn-
bevattnad bomull och lågkemikaliebomull är ytterligare två exempel på bättre 
alternativ vid odling av bomull (Fletcher, 2014).  

Lin
Vanligtvis används jordbrukskemikalier och då främst konstgödsel vid odling av 
lin. Detta är dock inte nödvändigt då lin kan växa med liten tillsyn och gödsling så 
länge vatten finns tillgängligt. Lin och andra bastfibrer växer bra på jord som ej 
lämpar sig för odling av mat och gör även jorden bördig samt kan rensa den på 
tungmetaller (Fletcher, 2014). 

Ull
Ull kommer från får och är en fiber som obehandlad är biologiskt nedbrytnings-
bar. Idag används ofta bekämpningsmedel för att motverka skadeangrepp av 
parasiter och insekter. Detta är dock inte den enda lösningen då organisk ull 
även tas från får uppfödda på ekologiskt foder och som ej behandlas med be-
kämpningsmedel (Fletcher, 2014).
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Färgväxande bomull
Naturligt färgväxande fibrer som exempelvis färgväxande bomull och fårull har 
redan en färgvariation, om än med en något begränsad palett. Detta gör att 
dessa material, så vida de inte bleks eller färgas, undviker att bidra med de 
dåliga sidor som färgningsprocesser kan innebära. Färgväxande bomull har upp 
emot 12 olika toner av beige, brun, röd, och grön (Fletcher, 2014). Bomullsfibern 
Sally Fox, framtagen av Amerikanskan Sally Fox, är ett exempel på färgväxande 
ekologisk bomull. Foxfibern har även en speciell egenskap, fibern blir intensivare 
i färg för varje gång den tvättas (Foxfibecolororganic, 2014). Fibern blandas av kvali-
tetsskäl med vanlig ekologisk bomull och detta gör att olika nyanser kan uppnås. 
Ju högre procent Sally Fox-fibrer i blandningen, desto starkare kan färgföränd-
ringen bli.

Växtfärgning
Färgning av textilfibrer med växter har funnits länge och nämns ofta som ett mer 
miljövänligt alternativ till de färgningsprocesser som finns i dagens industrier. Vad 
jag vet används inte tekniken industriellt idag då det är svårt att undvika oönska-
de färgojämnheter. Andra orsaker är den otillförlitliga ljusäktheten samt de ofta 
miljöskadliga betmedlen som används för att få färgen att fästa. Växtfärgning är 
intressant då man använder naturliga ämnen som inte skadar naturen.

Detta projekt ska fördjupa min kunskap teoretiskt och praktiskt inom ämnet håll-
bar textildesign samt inom teknikerna trikå, väv och växtfärgning. 
Ett valt förhållningssätt fungerar som utgångspunkt. Utifrån detta förhållningssätt 
ska miljövänliga material och processer kombineras med mönster och strukturer 
som förändras över tid. Detta med förhoppning om att de textila produkterna ska 
få en möjlig förlängd livscykel.
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Arbetsprocess

Nedan presenteras hur arbetsprocessen sett ut under projektets gång, vilka 
beslut som tagits, samt varför och hur det praktiska arbetet ledde fram till slutre-
sultatet.

Research
Under projektets uppstart gjordes research om hållbar design, textila materal och 
konsumtionsmönster. Här undersöktes också hur andra designers och företag 
förhöll sig till ämnet. Här hittade jag referenser som designern, forskaren och 
aktivisten Otto Von Busch (Selfpassage, 2014), modedesignern Annika Matilda Wen-
delboe (matildawendelboe 2014) samt det danska möbelföretaget Adensen (Adensen, 

2014). Det jag lärde mig under researchperioden användes till att formulera det 
egna förhållningssättet som blev utgångspunkten i projektet. Förhållningssättet 
fungerade även som beslutsgrund i valet av vilka material som skulle undersökas 
i den första materialundersökningen. 

Förhållningssätt
Förhållninssättet som fungerat som utgångspunkt i projektet formulerades enligt 
följande. Designa in en föränderlighet i en produkt samt ge konsumenten en aktiv 
roll i förändringen av produktens utseende och funktion. Detta i försök att skapa 
en starkare relation mellan konsument och produkt. Förhoppningen är att en 
stärkt relation kan resultera i att förlänga produktens livscykel och motarbeta det 
slit- och slängbeteende som finns kopplat till många textila produkter idag. 

De referenser jag använt mig av har spelat in i formuleringen av förhållnings-
sättet. Möbelföretaget Adensen representerar idén att produkten ska inneha en 
egenskap av föränderlighet och att konsumenten själv kan förändra dess utseen-
de och funktion utan tillägg av material (Adensen, 2014). Otto Von Busch inspirerade 
mig till att försöka motarbeta det slit- och slängbeteende som finns idag samt att 
stärka konsumentens relation till produkten genom att återanvända materialet 
och skapa en ny produkt och då förhoppningsvis förlänga dess livscykel 
(Selfpassage, 2014). 



Experimentering och egenskapstest av  material och tekniker
De material som används i projektet begränsades till de miljövänligare alternati-
ven som fanns till hands på BoråsTextilhögskola. Materialen som efter research 
visat sig uppfylla eller representera kriterierna för hållbarhet. Under de första 
undersökningarna testades materialen Sally Fox bomull, och oblekt bomull, lin 
och obehandlad ull. Här undersöktes materialens möjlighet till förändring över tid 
eller genom mekaniskt påverkan. 

Jag valde att arbeta med teknikerna Jaquardväv, jaquardtrikå i både rund- och 
flat stickning. Detta då de tekniskt ger goda möjligheter att kombinera olika mate-
rials egenskaper med organiska mönster både i två- och tredimensionell form. 

Rundstickad jacquard med Sally Fox bomull
I rundstickningen testades en blandning av färgväxande Sally Fox bomull och 
oblekt bomull. Detta med förhoppningar om att ta fram ett mönster som sakta 
genom användning och tvättning mörknar i färg och att mönsterbilden då blir 
tydligare och upplevs mer tredimensionell.

Färgförändringen styrs av hur uppblandad Sally Fox-fibern är med vanlig ekolo-
gisk bomull, ju mer Sally Fox desto mer märkbar förändring. De Sally Fox-fibrer 
som fanns till hands på Textilhögskolan var brun med uppdelning Cotton/Sally 
Fox 90/10, 70/30 och 50/50 samt grön med uppdelning 70/30 och 50/50. Färg-
skiftningen undersöktes genom att olika mönster stickades upp bestående av 
smala linjer, täckta ytor och uppblandade ytor. Dessa prover tvättades sedan i 
40° en till sju gånger för att kunna dokumentera hur stor färgskiftningen var mel-
lan tvättarna och hur mönsterbilden påverkade upplevelsen av färgskiftningen, 
men även hur färgskiftningen påverkade mönsterbilden. 

Efter att ett flertal mönster testats i kombination med fibern valdes det mönster ut 
som fungerat bäst. Mönstret påminde om en mosstruktur och det valdes då det 
var bäst att framhäva fiberns färgskiftningsegenskap. Mönstret växte fram och 
fick ett mer märkbart tredimensionellt uttryck, från att vara en milt prickig yta till 
en yta bestående av flertalet tonnivåer och ett mer levande uttryck. Valet föll på 
att endast arbeta separat med färgerna brunt eller grönt då de försök som gjorts 
att kombinera dessa givit resultat där fiberns egenskap inte framgick. I den 
slutliga produktionen valdes färgen grön, då det var den nyans som framhävde 
mönstret och Sally Fox-fibern på bästa sätt. 
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Sally Fox, mönster/tvättprover, tvättat 1 - 4 x 40°

Sally Fox mönster/ tvättprover



Flatstickad jacquard i ull och bomull samt endast ull
Under tidigare projekt har jag experimenterat med ullens förmåga att tova sig och 
denna egenskap passar in i detta projekt då det kan utnyttjas som en föränderlig 
egenskap. Efter att ha testat olika material i trikån föll valet av teknik för ullen på 
flatstickad jacquard. Denna teknik erbjuder större maskor vilket leder till större 
ihopdragning vid filtning och då en tydligare förändring av materialets uttryck.

Olika sticktekniker testades för att hitta den optimala där kontrasten mellan ej 
tovad och tovad skulle vara som störst. Kombinationen ull och oblekt bomull 
testades först, men önskat resultat uppnåddes ej. Genom att bara använda ull 
uppnåddes önskat resultat då olika maskstorlekar användes ihop med dubbel 
reliefstickning. Detta resulterade i en mjuk följsam textil med synliga maskor som 
efter normaltvätt på 60°C tovade sig och halverades i storlek. Resultatet blev ett 
kompakt semimjukt textilt material med en strukturerad ojämn yta. För att för-
stärka den tredimensionella strukturerade ytan användes två toner av beige, en 
mörkare i bottenlagret och en ljusare i det övre lagret.
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Ull / bomull, dubbel reliefstickning, stora partier med dubbla lager, tv ej tovad / th tovad



Ull, räta och aviga maskor, tovad

Ull, dubbel reliefstickning, 

små partier med dubbla lager, ej tovad

Ull, dubbel reliefstickning, 

små partier med dubbla lager, tovad
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Ull, dubbel reliefstickning, ej tovad Ull, dubbel reliefstickning, tovad

Ull/ bomull, dubbel reliefstickning, ej tovad Ull/ bomull, dubbel reliefstickning, tovad

Ull, dubbelrelief med stora partier i dubbellager, ej tovad Ull, dubbelrelief med stora partier i dubbellager, tovad
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Jacquardväv med lin och bomull
Materialen lin och bomull påtänktes redan tidigt till att användas i väven då 
dessa är historiskt vanligt förekommande i hemtextilier och att det finns ett eko-
logiskt utbud. Jag ville undersöka om det gick att designa in en föränderlighet 
som kunde bidra till att konsumenten vill behålla textilen längre. Två olika möns-
ter testades för att undersöka hur materialen betedde sig när de placerades på 
små respektive stora ytor samt hur bindningar påverkade textilens uttryck. Jag 
testade dubbelväv där materialen säras i två lager på vissa ytor samt binds ihop 
till ett på andra. Resultatet blev dock att textilen skrynklade sig på de ytor där 
materialen var separerade. Detta då lin har en förmåga att skrövla sig när det 
tvättas. Jag testade även en dubbelsidig kypertbindning där materialen bands 
samman över hela ytan men även gav rena färgfält som spegelvändes på rät 
respektive avig sida. Detta gav ett bättre resultat i form av en tunnare textilvara 
samt att den inte skrynklade sig.

Dubbelväv

Dubbelväv Femskaftad satängbindning, varp- och 
väftdominerad
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Växtfärgning
Jag har länge varit intresserad av tekniken och efter att ha lyssnat på en föreläs-
ning om växtfärgning med konstnären Jeanette Schäring, beslutade jag mig för 
att undersöka detta i mitt projekt. Vid växtfärgning används vanligtvis betmedel 
för att få färgen att fästa och många av dessa är inte bra för miljön. I denna un-
dersökning uteslöts de farliga alternativen och istället användes ättika och soja-
mjölk. 

Vid växtfärgningen började jag med att välja ut de växter som skulle testas. 
I det första testet valde jag att använda mig av rödbeta, lökskal, avokado, krapp, 
gurkmeja och bresilja. Även om tanken var att använda växtfärgandet till lin- och 
bomullsväven testade jag det först på det flatstickade ulltyget då detta blev pro-
ducerat först. Jag uteslöt de vanliga betmedlen och testade både att varmfärga, 
koka upp tyg och färg samt kallfärga. Efter färgningen placerades provet och 
färgbadet i glasburkar och fick stå en vecka för att sedan sköljas ur. Detta gjordes 
för att tyget skulle få en möjlighet att ta upp maximalt med färg.  

När det senare var dags att testfärga bomull och linväv valde jag ut de mest 
lyckade färgproverna från tidigare färgning. Jag upprepade processen med den 
skillnaden att jag istället för att doppa hälften av proverna i ättika som jag gjorde 
med ullen, lät hälften av proverna blötläggas i ett sojamjölksbad, då detta enligt 
India Flint, konstnären och författaren till Eco Color: Botanical Dyes for Beautiful 
Textiles, skulle öka färgupptaget i cellulosafibrer (Flint, 2008).
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Varmfärgning röda / gula lökskal

Kallfärgning rödbeta
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Kall- och varmfärgade lin / bomullsprover



Utvärdering
Här beslutas vilka av proverna som ger möjlighet till ett föränderligt uttryck samt 
vilka prover som passar bäst med mitt förhållningssätt till hållbar textildesign. 
Här beslutades att använda alla tre resultat ovan då de på olika sätt gestaltade 
den förändring som jag var ute efter och som även är möjlig att utföras av konsu-
menten själv.  

Konceptutveckling
Utifrån research samt material- och teknikexperimenten formulerades det forhåll-
ningssätt som fungerat som utgångspunkt i detta projekt:

I dagens slit- och slängsamhälle har många textila produkter en kort livscykel 
och detta konsumtionsmönster har negativ inverkan på vår miljö. Få tänker på 
helhetsbilden som val av material, hur det förändras under sin livscykel samt vad 
som händer i materialets slutfas vid kassering av produkten. 

Med mina designexempel hoppas jag kunna förändra detta konsumtionsmönster 
genom att försöka skapa en starkare relation mellan produkt och konsument. 
Ett möjligt sätt att göra detta kan vara att ge produkten en in-designad egenskap 
som förändring. Jag vill ge konsumenten en aktiv roll i denna förändring genom 
att via användning eller mekanisk påverkan ändra produktens uttryck och funk-
tion. Med min design hoppas jag på att förlänga produktens livscykel samt upp-
muntra konsumenten att ta vara på materialet då det börjar bli slitet, och i dess 
slutfas återvinna det. 

Inspiration
Transformationen som en fjäril genomgår från larv till puppa och slutligen fjäril är 
en inspiration till projektidén. Jag liknar den med den föränderlighet som jag vill 
designa in i varje produkt. Andra kompletterande inspirationskällor är hur löven 
ändrar färg på hösten samt hur barken på ett träd går från att vara slät till skrovlig 
då trädet åldras.
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Val av exempel
Jag hade olika produktalternativ i tankarna under projektets början. Kriteriet för 
dessa var att det skulle vara textila produkter som finns i många konsumenters 
hem, används flitigt och som har olika behov vid tvättning. Utgångspunkten i val 
av produkt baserades på experiment och textila prover. De textila materialens 
egenskaper och produktionstekniker parades ihop med passande produktidé. 
Detta resulterade i följande: 
 
         • Jaquardväv: En mjuk, följsam och nätt textil av materialen bomull och lin  
            som passar till sängkläder.
         • Rundstickad Jaquard: ett följsamt trikåtyg av materialen SallyFox-
            bomull och oblekt bomull som skiftar i färg vid tvättning och passar  
            för ett klädesplagg då det tvättas ofta. 
         • Flatstickad jaquard: En tjockare, värmande och följsam ulltextil som  
            vid normal 60° tvätt kan förändras till ett grovt, mjukt slitstarkt material.  

Jag valde att arbeta med vanliga konsumentprodukter som kan hittas i vår hem-
miljö. Jag ville inte drastiskt ändra grunddesignen de har idag utan jobba med 
att bygga in en föränderlighet och då förhoppningsvis förlänga dessa produkters 
livscykler. Valet föll på en tröja då det för mig representerar den enorma och ofta 
onödiga konsumtionen av kläder som sker i dag. Vidare en filt som är en produkt 
som finns i de flesta hem och som ofta idag består av konstgjorda material och 
har en begränsad livslängd. Till sist har jag valt att utforska möjligheterna med att 
designa sängkläder, en produkt som finns i alla hem och som är en inrednings-
produkt jag tror byts ut när användaren vill ha förnyelse i hemmet.
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Mönsterformgivning
För projektet valdes naturmotiv för mönstren eftersom jag ville skapa ett fint möte 
mellan de utvalda naturmaterialen och mönstrens uttryck. Naturen har inspirerat 
konstnärer och designers genom alla tider och jag är av den uppfattningen att 
naturinspirerade mönster tilltalar många människor. Min uppfattning är vidare att 
nonfigurativa former inte är lika trendkänsliga som figurativa mönster ofta kan 
vara. 

För att experimenteringen med mönster inte skulle bli för omfattande användes 
endast tre olika mönster i detta projekt: Bark, Kotte och Mossa. Dessa mönster 
har testas i teknikerna trikå, rund- och flatstickning och väv för att hitta ett intres-
sant uttryck. Vilken skala mönstren skulle ha testades i relation till kroppen, men 
även genom jämförelse med skala på liknande produkter.

Färgpaleten skapades av de naturmaterial som fanns till hans på skolan och de 
växtfärger jag valt att experimentera med i mitt projekt. Den begränsade färgpa-
letten bestående av naturmaterial och den aktuella växtfärgen förstärker kopp-
lingen till naturmotiven i mönstren. Färgpaletten finnes på sid. 24.
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MOSSA: Stickat prov som mönstret Mossa är baserat på.

BARK



Rundstickad jacquard
Tidigt fanns en ide om att resultatet av experimentet skulle användas till ett 
klädesplagg då rundstickning passar till detta ändamål eftersom det är mjukt och 
följsamt. Olika mönsterbilder bestående av linjer och ytor testades i kombination 
med den färgväxande Sally Fox-fibern. Detta för att se hur mönstret uppfattades 
då fibern mörknar i färg. Effekten blev större då den användes separat på olika 
ytor än uppblandad, då nyansförändringen avsevärt försämrades. 

Valet att även ta in en oblekt bomull gjordes för att förstärka känslan av Sally 
Fox-fibern då dess färgskiftning upplevdes starkare när den placeras bredvid en 
bestående ljus färg. Mönstret Mossa valdes ut till denna teknik då det bäst fram-
hävde Fox-fiberns förändring. Mönstret fungerar i en mindre skala, i detta fall på 
klädesplagg utan att associationen till inspirationen mossa går helt förlorad. 
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Flatstickad jacquard
Ullens förmåga till filtning utnyttjas i detta projekt för att skapa en strukturell 
förändring i den textila ytan. Utmaningen här blev att undersöka vilket sticksätt 
som var det bästa för att få mönstret att gå från en tvådimensionell yta till en mer 
tredimensionell. 

Tester gjordes med räta och aviga maskor och reliefstickning samt materialkom-
binationer som bomull och ull, sedan endast ull. Det som gav önskat resultat, 
var då endast materialet ull användes i kombination med dubbel reliefstickning. 
De olika lagren gick ihop på vissa ytor och isär på andra. Olika maskstorlekar 
användes för att förstärka det tredimensionella uttrycket vid filtning. Mönstret 
Bark parades ihop med denna teknik och material, då förändringen vid filtning 
påminner om hur barken på ett träd blir mer strukturerad och tredimensionell i 
takt med att trädet åldras. Skalan av mönstret togs fram i jämförelse med den 
genomsnittliga skalan barken kan ha på ett träd.
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Jacquardväv
I jacquardväven användes en oblekt bomullsvarp i kombination med inslags-
materialen lin och oblekt bomull. Förhoppningen var att vid senare växtfärgning 
tillföra mönstret ett nytt uttryck i form av en ökad färgskillnad mellan de olika 
materialfälten. Valet föll på lin och bomull då linet var för tjockt för att rundsticka 
med samt att jag hade idén om att väva en hemtextil, och i detta projektet föll 
valet på ett påslakan och örngott. 

Först testades dubbelväv med tanken att skapa en grövre textil, men då detta 
ledde till att linet skrynklades oväntat mycket testade jag en femskaftad väft- och 
varpdominerad satinbindning. Detta löste problemet och gav likt dubbelväven 
en negativ samt positiv yta och då en inverterad färgställning på textilens räta 
respektive aviga sida. Med valet av bindning kunde jag även utnyttja den oblek-
ta varpen och få ytor med klar ljus bomull, samt ytor med blandningen lin och 
bomull vilket framhävde mönstret bättre. Här anpassades skalan av mönstret 
genom jämförelse med naturlig skala i naturen, i förhållande till kroppen samt 
med mönsterskalor på liknande produkter.
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Kotte dubbelväv

Kotte femskaftad satinväv



Resultat

Jag öppnar upp för att förlänga produktens liv genom att skapa möjligheter för 
textilen att förändras. Resultatet blev tre produktprototyper som konsumenten 
själv kan ändra utseende och funktion på.

Tröjan Mossa
Tröjan Mossa som stickades av materialen Sally Fox och oblekt bomull. 
Produktens färg och mönster intensifieras i takt med att den används och tvättas 
av konsumenten. Detta i förhoppning att den ska ge känslan av att textilen stän-
digt förändras och att konsumenten då inte ledsnar på den lika fort.
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Påslakanet och örngottet Kotte
Påslakanet och örngottet Kotte är sydda av en vävd textil med inslagsmaterialen 
lin och oblekt bomull i kombination med en oblekt bomullsvarp. En femskaftad 
väft- och varpdominerad Satinbindning användes för att ge textilen en negativ 
och positiv sida som kan varieras beroende på vilken sida man vill ha uppåt. 
Uttrycket kan även förstärkas av konsumenten själv med hjälp av växtfärgning 
se bilder sid. 22-23. Med olika råvaror som finns i vanliga matvaruaffärer såsom 
lökskal, rödbeta, krapp och gurkmeja kan konsumenten själv experimentera 
fram ett uttryck som hen vill uppnå i sin inredning.
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Påslakanet kotte



Filten och mattan Bark
Filten Bark är flatstickad av materialet ull. Stickningen består av dubbel relief 
samt olika maskstorlekar. Detta framhäver den tredimensionella strukturen som 
uppträder då filten tovar sig vid tvättning i normalprogram 40°/60°. När texti-
len har funktionen som filt är den mjuk, varm och följsam med synliga maskor. 
De olika färgtonerna i materialet ger textilen ett mer levande uttryck. När filten 
tvättas och transformeras till en matta har materialet bytt egenskaper. Nu är det 
kompakt och slitstark med en mer framtonad tredimensionell yta.
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Diskussion

Min förhoppning och önskan är att genom min design stärka banden mellan 
konsument och produkt. Detta är ingen garanterad effekt, men för att skapa 
hållbarhet behöver konsumenterna medvetandegöras och om min design får 
den önskade effekten kan det medverka till detta. Jag hoppas likt mina referen-
ser Otto Von Busch och Adensen att mina produktprototyper kan användas och 
utvecklas vidare till produkter med nya funktioner och uttryck.

Självklart finns det olika metoder att uppnå hållbarhet. Jag instämmer med 
Kate Fletcher när hon säger ”In sustainability, there is no such thing as a single 
frame approach” (Fletcher, 2014). För att uppnå en hållbarhet inom textilproduktion 
och konsumtion måste många olika lösningar testas. Jag tror dock att de flesta 
produkter kan göras mer hållbara genom att redan i designfasen reflektera över 
produktens livscykel.

Vanligtvis har min designprocess gått från att skissa till att välja material och 
teknik som passar. I detta projekt hade jag från början ett förhållningssätt med 
material och teknik som ram. Detta ledde till en ny utmaning under designpro-
cessen då färger, materialegenskaper och tekniker blev utgångspunkter i möns-
terformgivning och förändringsmöjligheter i textilierna. Det var både utmanande 
och inspirerande att jobba på detta sätt och öppnade samtidigt mina ögon för att 
inte fastna i ett tankespår utan att variera mig i mitt arbetssätt. Infallsvinkeln med 
”Sustainability” gjorde mig även uppmärksam på att problem ofta har mer än en 
lösning.  

Om jag hade valt produkten i projektets början tror jag det hade kunnat påverkat 
vissa delmoment. Exempelvis så hade jag lagt mer tid på att undersöka skala i 
relation till produkterna. Mer fokus hade lagts på att efterforska kring de valda 
produkterna, påtänkta material och deras egenskaper. Utöver detta så hade 
många beslut sett liknande ut då jag hade olika produktalternativ redan i åtanke 
vid projektets början men inte bestämt mig. 

Valet av naturen som inspirationskälla bygger på min uppfattning att många 
människor finner den tilltalande samt att jag upplever att motiv från naturen inte 
är lika trendberoende som andra motiv kan vara. Naturen har genom generatio-
ner fungerat som inspiration för konstnärer och designers och är även för mig en 
ofta återkommande inspirationskälla. Färgpaletten styrdes av de naturmaterial 
som jag valt att använda samt de växtfärger jag valt att experimentera med. 
Denna kanske begränsade palett representerar kopplingen till naturen, och 
dessa neutrala färger är lättmatchade och jag tror att de kan tilltala många som 
ett komplement i hemmet och garderoben.
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Under experimenteringen lades fokus på de mönster, material och tekniker jag 
valt. Kanske det hade gynnat mig att redan under förstudien experimentera med 
material och olika tekniker. Detta skulle kunnat generera en bättre grund att stå 
på vid inledningen av mitt examensarbete. Då jag inte genomförde experiment 
under förstudien så valde jag att begränsa projektets omfattning i form av antalet 
fibrer och tekniker. Detta även för att hinna utvärdera och gå vidare till utveck-
lingen av produktprototyper. Hade jag inte behövt begränsa ramarna för projek-
tet så skulle möjligen resultatet kunnat bli bredare

Jag tycker det är hemskt att det inte längre är viktigt att ta hand om sina kläder 
och textilier samt att kunskapen att laga och ändra dessa till stor del gått förlorad 
hos oss konsumenter. Textila produkter har sjunkit i värde och istället för att laga 
de vi redan har så köper vi nya billiga produkter (Karlsson, 2013). Enligt mig betyder 
inte högt pris per automatik kvalité, kanske ska kvalitén samt priset öka på texti-
la produkter för att de ska få tillbaka sitt värde.

Växtfärgning är för mig ett alternativ till ”vanlig” färgning, något som är någorlun-
da enkelt att även göra hemma. Jag ser utmaningen med att ta detta till en indu-
striell skala, men jag tror inte det är tillräckligt undersökt. Jag är medveten om att 
färgbeständigheten inte är den bästa, men för mig är inte detta enbart negativt 
och jag tror även dessa faktorer kan förbättras genom mer forskning i ämnet.  

I avsnittet Bakgrund presenterades några referenser jag inspirerades av till detta 
arbete. Jag tycker jag lyckats koppla ihop dessa med mitt arbete. Adensen job-
bar med sina möbler på det viset att de går att monteras om till nya, i takt med 
att barnet växer och deras behov förändras. I mitt projekt liknar jag detta med 
filten Bark där konsumenten själv kan ändra utseende och funktion, i detta fall 
till en matta. I mitt fall så ändrar inte nödvändigtvis produkten funktion då konsu-
mentens behov ändras utan när den gått sönder eller konsumenten ledsnat på 
den ursprungliga produkten. Otto Von Buschs sätt att använda en sliten produkt 
till att skapa en ny är en strategi som jag stror skulle fungera på alla de produkt-
prototyper jag tagit fram. Detta är något jag skulle vilja utveckla om jag jobbar 
vidare med projektet. Jag tycker designstrategin Cradle to Cradle som Annika 
Matilda Wendelboe jobbar efter är mycket intressant. Jag har inte jobbat med 
det då den kräver mycket kunskap och jag inte hade den tiden att fördjupa mig i 
ämnet i detta projekt, samt att jag begränsade mig till de material som fanns till 
hands på Textilhögskolan.

Kommunikation och presentation av resultatet är en viktig del att utveckla vid 
genomförande av detta projekt. I presentation och kommunikation av projektet 
lades stor vikt på att försöka förmedla den förändring som varje produkt kan ge-
nomgå och hur Konsumenten själv kan ta en aktiv del i förändringen av produk-
tens utseende och funktion. Detta för att uppmuntra konsumenten till att aktivt 
vårda och förändra sina produkter.
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Metoddiskussion

När jag nu går igenom projektet ser jag punkter som jag kunnat göra annorlunda 
och bättre. Hållbar design är ett stort ämnesområde med många tankar, åsikter 
och sanningar vilket gör det svårt att begränsa sig och formulera ett projekt som 
endast håller på i 11 veckor. Man vill göra så mycket på så lite tid. Jag hade kun-
nat skala ner arbetet och riktat in mig på till exempel en produkt, en teknik eller 
kanske endast på att experimentera med växtfärgning. Likväl har jag lärt mig 
mycket om min egen designprocess samt de olika teknikerna och fått idéer som 
jag vill utveckla i framtiden. Jag har fastnat för ämnet och vill lära mig mer om 
bland annat  konsumtionsmönster.

Researchen 
Researchen genomfördes tidigt i projektet och var grunden till hela projektet. 
Genom detta kunde jag bland annat formulera förhållningssätt, koncept samt an-
vända mig av tekniker som växtfärgning. Dessa med flera fungerade som ramar 
för mitt projekt.  

Undersökningen av material och tekniker 
Dessa fungerade bra, kanske skulle tekniker eller material skalas ner för att på 
detta sätt kunna göra en mer grundlig undersökning av tekniker och materials 
egenskaper samt hur man på bästa sätt kan kombinera dessa.

Utvärdering
Under utvärderingen av mina material och teknikundersökningar hade det också 
varit enklare om tekniker och material begränsats. Bortsett från detta så doku-
menterades materialens egenskaper noga med anteckningar och fotografier av 
materialens egenskaper i deras olika stadier. Detta tillvägagångssättet hjälpte att 
få ut så mycket som möjligt av mitt projekt under den begränsade tidspergjoden. 

Konceptutveckling
Konceptutvecklingen gick ganska snabbt då jag redan i början av projektet hade 
tankar på vilka produktprototyper jag ville utveckla samt vilka föränderliga egen-
skaper som jag ville försöka uppnå. Mina inspirationsreferenser Otto Von Busch 
och Adensen hjälpte mig att formulera konceptet då de är exempel på verksam-
ma designer/företag som jobbar på ett liknande sätt mot hållbarhet. 
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Mönsterformgivning 
Naturmotiven passade bra som inspirationskälla i detta projekt, då jag velat bely-
sa kopplingen mellan naturmaterial, färgskala samt mönstermotiv. Det var roligt 
och inspirerande att söka mönster och strukturer i naturen som kunde passa in 
i mina textilier och vara en viktig faktor i den förändring som de skulle genomgå. 
Jag hade dock velat ha längre tid för att testa mina mönster i verkstäderna och 
för att kunna förbättra det estetiska uttrycket ännu mer. 

Produktion av produktprototyperna
Detta steg var en utmaning. Att producera textilerna gick bra, men när prototy-
perna skulle skapas var det många moment som var nya för mig. Att sy en tröja 
och växtfärga är exempel på detta, och då det var en utmaning för mig innebar 
det även att jag lärt mig mycket som jag kan använda i kommande projekt. 
 
Nu när projektet är avslutat kan jag reflektera över all den nya kunskap jag fått 
med mig. Bättre förståelse för hur mönster kan förväntas se ut i de olika tek-
nikerna trikå och väv. En ökad kunskap i hur olika material beter sig i de olika 
teknikerna och efter processer som växtfärgning och tvättning. Det viktigaste jag 
tar med mig är att det är viktigt att redan vid skissbordet fundera på ett material/
produkts livscykel samt att det finns mycket information om hållbar design att 
ta del av. Jag känner att nu är jag redo att ta mig an nya utmaningar inom detta 
ämne och genom detta projekt har jag skapat en grund att utgå ifrån och arbeta 
vidare med. 
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Resultatdiskussion

Projektet resulterade i tre produktprototyper 

Tröjan Mossa
Jag är nöjd med resultatet samt fascinerad av den färgförändring Sally 
Fox-fibern innehar. Att använda denna fiber har gett mig nya redskap att använ-
da i min designprocess då jag fått anpassa mina val efter dess egenskaper. Jag 
ser utrymme för förbättring av mönstret mossa i kombination med fibern för att 
framhäva denna egenskap ännu bättre. 
 
Påslakanet och örngottet Kotte
Denna textil uttrycker delvis den förändring som jag hoppats på. Bomullen och li-
net höjer varandra bra både färgmässigt och vad gäller upplevelsen av mönstret. 
Jag tycker att materialen ger textilen en neutral och lugn yta. Jag hade hoppats 
på att växtfärgningen skulle tillföra mönstret något men resultatet blev inte som 
förväntat, men mer experimentering med material, mönster och växtfärgning tror 
jag kan ge en bättre kunskap och resultat.

Filten Bark
Denna textil blev på många sätt som jag hoppats och jag ser flera möjligheter till 
utveckling av olika produkter som kan transformeras och få nya uttryck och funk-
tioner. Jag gillar hur materialet går från mjukt och skört till kompakt och tåligt. 
Jag vill också utveckla de olika växtfärgningsexperimenten som jag utförde med 
tovat ulltyg i början av projektet. Resultatet blev djupa färgtoner som i kombina-
tion med den tredimensionella ytan ger ännu en förändringsmöjlighet.
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Slutsats 

Under projektet har jag undersökt två frågeställningar. 

För det första vad händer när jag utgår från ett specifikt förhållningssätt till håll-
bar textildesign. Genom att jobba med det valda förhållningssättet som utgångs-
punkt fick jag förhålla mig till min designprocess på ett nytt sätt. I vanliga fall är 
min utgångspunkt ett mönster och därefter väljs teknik, material och färg ut, men 
i detta projekt har materialet valts ut först och då styrt min färgpalett. Mönster har 
anpassats efter material och färgpalett, men även för att framhäva förändringar-
na i de olika textilierna på ett tydligt vis. 

Min andra frågeställning som jag ställde i inledningen av projektet var hur jag 
kunde arbeta med mönster och materialval för att förlänga en produkts livslängd. 
Denna fråga var mer komplex att besvara. Jag kom inte fram till ett konkret svar 
utan att det finns oändligt med möjligheter och att begränsningarna finns i ens 
egen fantasi och uppfinningsrikedom. Genom undersökning av material i kombi-
nation av mönster kan textiliers uttryck och egenskaper förändras och då få en 
ny användning samt möjlighet till en förlängd livslängd. 

Jag ser många möjligheter till att utveckla detta projekt. Ämnesområdet är brett 
och jag har endast skrapat på ytan. Genom att fördjupa sig i exempelvis materi-
al, konsumtionsmönster eller växtfärgning kan många nya sidospår upptäckas. 
Även ämnet hållbar design är fortfarande nytt för många och det finns då plats 
för många affärs- och produktidéer. Att ge konsumenten en möjlighet att själv 
förändra sin produkt är för mig ett mycket intressant tillvägagångssätt för att 
arbeta mot en mer hållbar produktion och konsumtion av textila produkter.
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