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ABSTRACT
Detta arbete handlar om hur ett mönster kan se ut, tas fram och placeras på ett äldreboende för att skapa
glädje och vardagssamtal i en miljö som ofta glöms bort eller prioriteras ner, genom storytelling och mönsterformgivning. Jag har fokuserat på de äldre (hyresgästerna) men även velat göra personal och anhöriga
delaktiga i projektet.
Projektet har skapats utifrån digitala möten och samtal med framför allt tre damer om deras liv och minnen.
Fokus under samtalen har varit att fånga glädje ämnen hos dem och sådant som de tycker om att göra nu och
har tyckt om att göra tidigare i livet.
I samtalen har flera ämnen varit återkommande, men det som varit allra tydligast är naturen, ljuset och
värmen på våren, våren blev projektets övergripande tema. Resultatet blev ett mönster med damernas berättelser om våren, fika, djur och hantverk. Det blev också ett ett lugnare kompletterande mönster med bara
blåsippor till. Mönstret placerades sedan på tapet, brickor och en filt.
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FRÅGESTÄLLNINGAR
•
Hur kan ett mönster se ut för att skapa glädje och samtal bland de som befinner sig på ett vård- och
omsorgsboende?
•
På vilken yta och vilka material i de gemensamma utrymmena på boendet skulle ett mönster passa
och uppskattas av personerna som befinner sig där?
•

Hur kan jag göra personerna delaktiga i berättelsen kring ett mönster?

BAKGRUND
Kommunala äldreboenden har blivit nedmonterade under en längre tid vilket jag tror har försämrat livskvaliteten för de äldre som bor där. Jag har haft flera äldre i min närhet och även jobbat inom kommunala
äldreboenden och hemtjänst. En gemensam upplevelse jag fått från de boenden jag varit på är att det varit en
oinspirerande miljö och en brist på saker att börja ett samtal kring. Dessa två upplevelser vill jag fokusera på i
mitt projekt.
Gospic och Sjövall (2016) skriver i boken Neurodesign om hur hjärnans funktioner kan försämras i brist
på stimulans i miljön. De skriver också om en studie där det läggs in en matta i miljön på ett vårdhem där
personer med Alzheimers bor och hur det påverkar de personernas mående genom bland annat minskning
av ångest, social isolering och depression. Att ta hand om och att skapa en ombonad miljö har stor betydelse
för människors mående. Det visade sig också att de anhörigas besökstid blev längre, vilket också har positiva
effekter på den äldre.
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BESKRIVNING AV PROCESS
Målet med projektet var att skapa glädje, samtalsämnen och delaktighet så utifrån det valt jag några olika
metoder och verktyg.
Jag har tidigare arbetat mycket med illustration och velat lära mig mer om mönster så detta blev mina verktyg
in i projektet.
Projektet har varit ett samarbete med Annedals äldreboende i Göteborg. Att det blev just detta boende var
då de hade det högsta betyget på bemötande på en jämförelse på Göteborgsstads hemsida mellan de olika
kommunala boendena i staden. En bra utgångspunkt för ett samarbete. Chefen på boendet var intresserad
och svarade på mitt mail samma dag. Kontakten med boendet har sedan hållits med aktivitet pedagogen Linda som har hjälpt till att ordna de digitala mötena. Det var tre damer som var intresserade av att delta. Stina,
Marianne och Ann.
Samarbete blev metoden för att skapa delaktighet då det är viktigt att de som befinner sig på platsen får vara
med och påverka den. På Kunskapsguiden (2020) skriver de om sambandet mellan möjligheten att påverka
sina egna livsvillkor och hälsa. Brist på inflytande sägs kunna leda till utanförskap och känslor av maktlöshet.
Samarbetet har skett genom digitala samtal. Vi har träffats varannan till var tredje vecka. Jag har träffat framför allt tre damer. De har på grund av Coronarestriktioner inte fått ses tillsammans.
Möten med Annedals äldreboende
Möte1
Under det första mötet berättade damerna lite om sig själva. Jag gjorde anteckningar och började ringa in
deras intressen.
Möte 2
Till möte nummer två hade jag valt ut några teman som jag frågade vidare kring. Det var natur, barnbarn,
hantverk, djur och minnesobjekt.
Utdrag från mina minnesanteckningar från dessa inledande möten:
Varit ute och promenerat till sjöar och fikat där. Saknar det.
Våren är favoritårstiden, ljuset och att veta att man har hela sommaren framför sig.
Solen, ljus och värme gör en glad.
Människor och naturen ger en kraft.
Våren när det börjar grönska. Körsbärsblommor.
Tvååriga barnbarnet Ralf. Lös upp direkt! Blev glad.
Kort och teckningar av barnbarn och barnbarnsbarn. Nu när det inte går att ses.
För många som inte har fått barn kan det vara en stor sorg.
Tråkigt att inte kunna ses.
Sytt och broderat mycket genom livet.
Vävning och handarbete.
Broderi och bonader med ordspråk.
Sång musik och diktning. Fröding, Ferlin och Lerin.
G-klav tatuerad. Gillar klassisk jazz.
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Minne om barnet som sagt sin första långa mening när de tittade på fåglar ”Pippi äta bulle”.
Geten Stella som fick följa med till affären. Sköldpaddorna Lotta och Hulda.
Hund som dog.
Kattungar det ljuvligaste som finns.
En viktig ägodel skulle kanske vara vigselringen, men hon använde den inte längre.
Svårt att ta med alla sina ägodelar. Man får inte vara fjättrad vid sitt arvegods. Går igenom mycket innan man
kommer till ett äldreboende.
Fotografier på familjen.
Det är så roligt att prata med dig för det väcker så många minnen.
Vill glömma sig själv lite.
Nu under Corona så åt hon alla sina mål i sitt rum. Hämtade en bricka med mat i köket och åkte in till sig
och sedan lämnade hon den i köket igen.
Jag samanställde kommentarerna, började titta på olika motiv/teman, färgställningar och mönster. Utifrån
detta gjorde jag ett antal skisser. Dessa är några av dem:

Möte 3
Vid vårt tredje möte visade jag dessa skisser.
Utdrag från mina minnesanteckningar:
Gillar ljusrosa, men inte lila bakgrund.
Gillade syrenerna. Blommor.
Hundvalparna (Ville gärna se en katt!)
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Blå med mimosa.
Sädesärlorna.
Inte vit, för ljus bakgrund
Ville gärna ha mönstret på en kaffekopp!
Vita väggar och en mer färggrann fondtapet.
Vid den här tidpunkten i processen kände jag att jag behövde bestämma ett tema för att det inte skulle bli allt
för spretigt. Jag bestämde mig för temat våren, både utifrån våra samtal och även utifrån att natur har en god
inverkan på hälsan. Ett citat från boken Neurodesign som jag också tagit med mig i mitt arbete är ”I en vårdmiljö där patienterna är mer långvariga lönar det sig att skapa en ombonad känsla” (Gospic & Sjövall, 2016).
Jag bestämde också en struktur, rutnätet, att bygga upp mönstret ifrån.
Jag läste om en konstnärlig utsmyckning på ett äldreboende vid Midsommargården i Varberg (Varbergs
Fastighets AB, 2021), där de satt upp olika fåglar runt om i miljön för att bidra till samtal och igenkänning.
”Upplevelsen är tänkt att stimulera sinnen, uppmuntra till samtal och aktivitet, väcka minnen och vara till
glädje för boende, anhöriga, besökare och personal.” (Varbergs Fastighets AB, 2021).
Detta har inspirerat mig i mitt projekt. Då att uppmuntra till samtal, väcka minnen och vara till glädje för de
boende, också var ett av syftena med mitt projekt.
Ett annat av mina mål med projektet var delaktighet. Jag ville gärna involvera och ge även personal, anhöriga
och övriga hyresgäster möjligheten att göra sina röster hörda. Jag valde att göra detta genom enkäter, en till
respektive grupp. Det blev inga svar från anhöriga eller personal och sju enkäter som besvarades av de boende. Alla frågor besvarades inte heller på alla enkäterna.
Svaren visade att naturen och våren var viktig även för de andra hyresgästerna på boendet. Även musik, hantverk och djur. Enkäterna finns att se i sin helhet på bilaga 1.
Efter det tredje mötet bestämde jag mig för ett scenario att arbeta utifrån och förhålla mig till. Det blev en
soffgrupp i det gemensamma utrymmet på boendet. Jag har tittat på bilder på sittgrupper i de gemensamma
utrymmena på kommunala äldreboenden på Göteborg Stads hemsida och sett att de har en liknande utformning. Det är ofta ljusa snickerier i soffor/fåtöljer och bord. Detta tillsammans med antingen en färgstark
klädsel eller detalj i form av kuddar eller mattor, medan omgivningen ofta är kal. Soffgruppen uppmuntrar i
sig själv till samvaro, och som Wijk (red.) (2004) skriver så är en stark färg i miljön en källa till uppmärksamhet och kan genom att användas vid en soffgrupp locka till användning och social gemenskap.
Bilder från Annedals Äldreboendes gemensamma utrymmen finns att se på bilags 3.
Mitt syfte var att förstärka gemenskapen genom förslag till samtalsämnen genom bilder och associationer.
Här valde jag också appliceringen av mönstret. Att det skulle bli en tapet då det skapar en tydlig gräns för ett
rum i rummet. Jag ville skapa en helhet det kändes viktigt för att få upplevelsen starkare och att lättare kunna
väcka en känsla och samtal bland de äldre och personal. De andra delarna blev en filt då det är något man har
nära kroppen kan känna på och används under större delen av året, och brickor som också används mycket
på ett boende och under hela året.
Jag hade nu fått fram denna skiss utifrån strukturen jag valt, temat vår och berättelserna som kommit fram
under mina samtal med Annedalsäldreboende. Det var många olika delar och flera olika teman i samma
mönster. Det fanns barnteckningar och kopplingar till havet som många skrev var viktigt i enkäterna men jag
valde att ta bort dessa två delar för att göra mönstret lite lugnare och mer sammanhållet. Vissa delar var också
lite små och svåra att se så dessa fick förstoras upp.
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Möte 4
Under möte nr fyra visade jag ett par gamla tapeter, kan ses på bilaga 2, med olika färger och strukturer för
att se vad de gillade och inte. Jag visade också skisserna och detta mer bearbetade mönstret ovan.
Utdrag från mina minnesanteckningar:
Mörka färger i bakgrunden, svart och mörkblått blev för mörkt och dystert.
De var också svårare att se. För mycket detaljer.
Rutmönstret var trevligt, lite gammeldags.
Bra med kombinationen modernt och gammeldags.
Gult och solrosen var fin även bilden med gul mimosa på blå bakgrund, fluffig. Men den var också lite diffus i
färgerna och svår att se. Hundvalpen väckte associationer och minnen. De började sjunga på en sång ”vad tar ni
för valpen i fönstret” och berättelser från barndomen. Sädesärlan gillade de med.
Utdrag från mina minnesanteckningar angående det mer bearbetade mönstret:
Lite mycket bra att förenkla. Men fin i färgerna. Ta inte bort
katten!
Gillade den med grön bakgrund mest, den var skönare att titta
på och mild i färgerna.
Ett bra mönster/tapet om man inte hade något att göra,
då kunde man sitta och titta och upptäcka saker, det fanns
mycket att prata om i bilden. Den säger mycket.
Blev glad av noterna, Grann!
En barnbild, en sagotavla vill absolut ha den till sitt barnbarn.
Blir glad av den, rolig och underbar!
De gillade termosen, texten sol ute sol inne, kaffet, fikan och
katten, de tyckte också att sädesärlan med solen bakom var fin.
De tyckte att den skulle passa som fondvägg och att den
eventuellt var lite liten.
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Dessa tre är exempel på sådant de inte gillade.

Därefter fortsatte bearbetningen av mönstret utifrån dessa samtal. Jag gjorde fler färgprover. I Areskougs
(2009) artikel Omsorgens färg beskrivs vikten av kontraster i valör snarare än kulör i miljöer för äldre
med nedsatt syn, då det gör det enklare att uppfatta kontrasterna. 40% skillnad i valör, svärta, är bra enligt
Areskoug. Detta är några färgprover för att se dessa kontrast skillnader och hur de förändras med 40% respektive 10% svärta i mellan färgen.
Färgprover med 0% 40% 80% i svärta i färgerna

Färgprover med 0% 10% 80% svärta i färgerna

I detta projekt med målgruppen äldre som ofta ser sämre så fick alla motiv svarta konturer för att förstärka
kontrasterna. De rätta färgnyanserna till projektet hittade jag först när jag såg ett foto föreställande flera små
vaser i ett fönster med olika vårblommor i. Det var ljust blått i delar av bakgrunden, vaserna var i brunt och
grågrönt glas. Blommorna i var i allt från milt ljusrosa till lila och gult. Alla färger som behövdes till mitt
mönster fanns men i denna bild och tonerna var milda och funkade väldigt bra tillsammans. Så jag valde att
utgå från detta foto (av Hanna Wendelbo) när jag färgsatte mönstret ”vårfika”. Se bilaga 2
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Möte 5
Vid det sista mötet under processen visade jag det nästan färdiga mönstret och några skisser på ett kompletterande mönster.
Utdrag från mina minnesanteckningar:
Fint tyckte de, positiva! Alla tre. Fick moderskänslor av den lilla hundvalpen och vi började prata barn och barnbarn. Blev glad över katterna. Gillade G-klaven. Började sjunga på blåsippan ute i backarna stå.

UTVÄRDERING OCH KRITISK GRANSKNING AV DEN EGNA PROCESSEN
Jag kan i efterhand se min bakgrund lysa igenom i mitt resultat. Att jag kommer från ett mer konstinriktat
tankesätt, där jag jobbat utifrån teman och flera delar som bildat en helhet i tillexempel en utställning. I detta
projekt hade det varit bra att smalna av och fokuserat mer på en del och visat de andra delarna genom skisser.
Då tror jag att det hade blivit ett tydligare projekt och lättare att förklara och visa mina intentioner.
Jag hade funderingar på att inkludera andra sinnen genom doft, känsel och ljud men valde bort detta då det
inte fanns tid för det.
Jag ville lite för mycket och hade svårt att hålla ihop allt. Att välja, stanna upp och fokusera är sådant jag vet
att jag behöver göra och bli bättre på, men ändå är det svårt att komma ihåg och påminna sig om det under
processens gång.
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BESKRIVNING AV RESULTAT
Projektet resulterade i två mönster, som både under prosess och i resultat skapat glägje, samtal och gemenskap mellan alla som deltagit i projektet och även andra personer i deras närhet och omgivning framöver.
Det har varit ett projekt som engagerat och ett resultat som damerna berättat att de ska visa och berätta om
för sina anhöriga. Det märktes tydligt när jag var där och överlämnade två stora tavlor till de gemensamma
utrymmet på boendet och små tavlor till de som deltagit att de var stolta och rörda över resultatet. Att deras
berättelser fanns med och att de blev uppskattade för deras del i projektet. Damerna som deltagit i projektet
har blivit glada, börjat sjunga på olika sånger och det har väckt minnen hos dem som startat samtal när de tittat på mönstret. Även Linda som personal har utryckt glädje över att ha fått delta och fått ta del av damernas
berättelser, att det varit fint att höra dem samtala tillsammans om sina liv och minnen.
Vårfika
Vårfika- 53x53 cm rak rapport.

Mönstret ”Vårfika” har många färger för att bidra till igenkänning. I boken Goda miljöer och aktiviteter för
äldre (Wijk (red.), (2004) skriver de att färg kan motverka understimulans och leda till ökat välbefinnande.
Wijk (red.) (2004) skriver också att estetiskt tilltalande miljöer är bra för människors hälsa.
Det konkreta bildspråket gör det lätt att snabbt känna igen motiven. Det är lätt att beskriva för någon som
inte ser men det är även som det står i boken Goda miljöer och aktiviteter för äldre (Wijk (red.), (2004) att
symboler och objekt som påminner om livet utanför boendet/institutionen kan lindra känslan av att vara sjuk
för många. Igenkänningen ger trygghet och glädje. Wijk (red.) (2004) skriver vidare att i trädgårdsmiljöer
och parker är det bra att välja blommor som de äldre kan känna igen från sitt tidigare liv. Alternativ tidlösa
miljöer från den aktiva åldern, detta av samma anledning, igenkänning. Därför valdes vitsippor, blåsippor,
krokus och körsbärsblommor till mönstret, då det är vanliga vårblommor.
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Den aktiva åldern är runt 20-30, och det är den tiden som vi tenderar att minnas mest ifrån (Lund, 2018).
Wijk (red.), (2004) skriver de också såhär ”Minnen från tidig medelålder och ungdom är ofta starka och viktiga att anknyta till.” De flesta som bor på äldreboenden är 80 år eller äldre Statistiska Centralbyrån (2019).
Den aktiva åldern för de flesta som bor på ett äldreboende idag blir då ca 50- 60- tal, därför finns det några
sådana referenser i mönstret. Tekoppen, termosen och radion.
Jag valde att applicera detta mönster på tre ytor. På en tapet då det blir en tydlig avgränsning och skapar ett
rum i rummet vid mitt valda scenario, soffgruppen. Det blir också en stor bild på väggen som du sitter ner
bredvid och kan titta på och starta samtal kring då alla ser den samtidigt.
Jag valde också att applicera mönstret på en filt, då det passar bra i projektets tema med en vårfika. Filten är
användbar under större delen av året. Den går att ha över knäna antingen på en rullstolspromenad eller i stolen på gården under en fika ute i den riktiga våren, eller inne en kylig, grå vinterdag. Jag valde att använda ull
till filten då det är varmt, en naturfiber och har både självrenande och brandsäkrande egenskaper. Jag valde
att quilta ihop filten då det är en gammal teknik och det bidrar till minnesberättelserna.
Den tredje appliceringen blev på brickor. Även brickor går att ta med ut eller in till personers egna lägenheter
som inte vill eller kan sitta ute i det gemensamma utrymmet. Då kan de känna sig delaktiga, genom att få en
bit av helheten in till sig. Östgård (2019) beskriver i en artikel hur sju äldreboenden i en kommun i Småland
fått brickor med gamla svartvita fotografier från trakterna på och hur mycket glädje de spridit hos de äldre.
”De skapar samtalsämne när man sitter och äter” ”På alla ställen har de mottagits väldigt positivt, man tittar
och diskuterar.” (Östgård, 2019).
Blåsippa
Blåsippa- 53x53 cm rak rapport.
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Till huvudmönstret ”Vårfika” är det ett kompletterande mönster med bara blåsippor. Detta mönster är en
lugn motpol till huvudmönstret, något att vila ögonen på. En äng av mjuka blå blommor som bara fortsätter.
Blåsipporna fick damerna att börja sjunga tillsammans, vilket också var en av anledningarna till att det blev
just blåsippor.
Detta mönster valde jag att applicera på brickor och på ena sidan av filten, på den andra sidan är mönstret
”Vårfika”.

Placering av mönster:
Tapet: mönstret Vårfika- 53x53 cm digitaltryck.
Filt: ena sidan mönstret Vårfika- 79,5x79,5 cm digitaltryck och andra sidan mönstret Blåsippa 79,5x79,5 cm.
Filten är gjord i ulltyg och har svensk ullvadd i mellanlägget. Filten quiltas ihop.
Bricka: mönstret Vårfika 53x53 cm och mönstret Blåsippa 53x53 cm. Brickorna är gjorda i björkfaner.
Digitaltryck valdes då många färger används i mönstret.
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REFLEKTION, UTVÄRDERING OCH KRITISK GRANSKNING AV RESULTAT
Som jag skrev under processreflektionen så hade jag behövt formulera och fokusera på en mindre del av projektet. Att bestämma en placering till exempel, att göra två tapeter med olika mönster, eller ett mönster med
olika placeringar.
Samarbetet hade jag tänkt skulle få en större del i resultatet genom att beskriva mötena och damerna mer i till
exempel en bok. Det tappades bort under tiden, vilket saknas i slutresultatet.
Det är väldigt givande att ha ett samarbete och jag har fått mycket inspiration och idéer utifrån samtalen med
Ann, Marianne och Stina. De har också varit väldigt hjälpsamt att ha med Stina som har försämrad syn och
få en förståelse av vad som är lättare och svårare att se.
Sen är det alltid lite svårt att göra alla nöjda, att välja bort något som någon tycker om och vara den som slutgiltigt tar alla beslut. Så tydlighet förstår jag är viktigt. Det är också en balansgång att vara öppen och se vart
samtalen leder samtidigt som de inte får sväva iväg för långt.
Jag tycker att jag har uppfyllt syftet med delaktighet genom samtalen och erbjudit delaktighet till de andra
genom ekäterna. Om jag hade kunnat komma till boendet och själv tagit kontakt med de äldre och personal
tror jag att det hade varit lättare att skapa ett intresse för projektet. Hade jag gjort detta igen hade jag gjort en
enklare enkät med kortare frågor, fler ja och nej frågor och bilder med.
De tre damerna som jag har träffat har verkligen blivit en del av mönstret så där känner jag att samarbetet
och syftet med delaktighet uppnåddes och fungerade bra. Däremot var det svårt att nå fram till de andra hyresgästerna på boendet, personalen och de anhöriga.
Jag tycker samtidigt att jag har lyckats med min ambition gällande mönstret. Det har skapat glädje och startat
samtal då jag visat det för de tre damerna.
Utvärdering har legat utanför min projekttid, men det hade varit intressant att se hur det hade tagits emot av
andra äldre. Mönstret i projektet har utgått från berättelser av tre kvinnor men jag har samtidigt försökt hålla
det neutralt i både tema och motiv.
En utveckling av projektet hade kunnat vara att fortsätta med helhetsupplevelsen. Att utveckla ytterligare
kompletterande mönster och lägga till delar för de andra sinnena. Som ljud och doft.
Projektet hade också kunnat förenklas mer och kanske till och blivit två mer detaljerade mönster. Dessa hade
kunnat komplettera varandra på andra sätt än de som blev nu gör. Det hade kunnat vara bara vårblommorna
på en och fikan på en och djuren på en annan och att de tillsammans hade skapat ”vårfika”. Samtidigt tänker
jag att man lever sig in på ett annat sätt när mönstret visar en helhet och blir som en berättelse i bilden.
En fin stund under ett av mina möten med damerna, som jag tycker fångar precis det som varit min förhoppning och önskan med projektet, var när notslingorna och blåsipporna fick damerna att börja sjunga blåsippan ute i backarna stå tillsammans. Det var ju precis det jag ville åstadkomma med detta projekt. Glädje och
gemenskap.
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BILAGA 1
Enkäter till hyresgäster, personal och anhöriga vid Annedals vård och omsorgsboende.
HYRESGÄSTER:
Hej! Jag Heter Siri jag går på HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) och gör mitt examensarbete
i samarbete med er på Annedals vård och omsorgsboende. Jag planerar att göra ett mönster för exempelvis
tapet eller någon annan produkt, tillexempel duk eller bricka. Och vill gärna få in era åsikter i arbetet! Jag vill
skapa ett mönster som kan vara något positivt i er vardag och därför har jag satt ihop en enkät där syftet är att
försöka hitta det där som gör en glad!
Vart skulle du vilja se ett mönster i de gemensamma utrymmena på boendet?
Har du haft något starkt intresse/hobby genom livet?
Om ja: Vilket intresse/hobby?
Vad har naturen för betydelse för dig?
Vilken typ av natur gillar du att vara i?
Om du gillar att vara i naturen: Vad har du tyckt om att göra i naturen under ditt liv?
Finns det något djur eller växt som du tycker extra mycket om?
Under vilken årstid trivs du bäst?
Har du något föremål som har extra känslomässig betydelse för dig?
Om ja: Vad är det för föremål?
Om du vill: kan du skriva berättelsen kring föremålet?
Har du barn, barnbarn eller barnbarnsbarn?
Om ja: Vad betyder de för dig?
Finns det någon färg du blir extra glad av?
Om ja: Vilken färg?
Vad saknar du i ditt nuvarande liv och boende?
Finns det något annat som du blir du glad av?
NR1 grupp på 5st.
1. 2. Fotografering (allt möjligt mkt mat)
3. Inte mycket
4. I snön
5. 6. Vinter och höst, vinter med snö. Hösten att det blir som vanligt igen. Sommaren, våren.
7. fåglar (papegojor) örn, hundar, pingviner, fjärilar. Rosor, tulpaner, japanska körsbärsträd.
8. Skåp, köksklocka (batteridriven)skridskor och skidor
9. 10. Ljusblå både på kläder och inredning. Röd, Gul.
11. Balans, musik, hela tiden i offentliga rummet
12. Musik, teater, humorprogram.
NR 2 - 7
1. I korridorerna. Landskap. Muggar och brickor.
2. Fotograferat. Spelat boule. Musik, dikter och böcker. Simning och att sy. Sy, skriva, virka, heminredning
och blommor. Har haft båt-snabba.
3. Varit mycket ute i skogen och plockat svamp. Tycker om att vara vid havet. Stor. Mycket. Mycket, älskar att
bada och vara i skogen. Varit ute mycket och plockat svamp.
4. Havet (åkt mycket båt). Skog och hav. Skog och hav. Havet framför allt. Havet och skogen. Havet
5. Åkt mycket båt på havet. Cykla och promenera. Åka skridskor och skidor. Bada och promenera i skogen.
6. Sommaren. Men hösten är vacker. Våren. Sommaren. Vår och sommaren.
7. Tulpaner. Kaffe. Hund. Pingviner. Katter och tulpaner.

8. Gittar. Mammas köksklocka. Bibeln.
9. Mammas köksklocka- Något som sitter långt inne. Bibeln- tycker om att läsa, ger hopp om framtiden, tror
på en uppståndelse ger hopp.
10. Blått, rött, gul, rosa och grönt.
11. Wifi. Allt. God mat.
12. Barnbarn, barn, personalen speciellt Fredric. Alla mina fotografier. Restaurangbesök, promenader, en
solig dag, besök av barn och väninnor.
PERSONAL:
Hej! Jag Heter Siri jag går på HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk), jag gör (som ni kanske vet!)
mitt examensarbete i samarbete med er på Annedals vård och omsorgsboende. Mitt arbete är att göra ett
mönster för exempelvis en tapet eller någon produkt tillexempel en duk eller bricka. Jag vill gärna få in även
era åsikter i arbetet! Jag vill skapa ett mönster som kan vara något positivt i vardag för de äldre men även er
och därför har jag satt ihop en enkät där syftet är att försöka hitta det där som kan skapa ett positivt inslag i
vardagen!
Kan du se något gemensamt som många av hyresgästerna blir glada av?
Går det att se förändring i de äldres humör beroende på årstid?
Om ja: Under vilken årstid verkar de gladast?
Under vilken årstid är du gladast?
När ni arbetar med minnessaker är det något särskilt föremål som ni ser att många reagerar positivt på?
Om ja: Vad är det för föremål?
Vart skulle du vilja se ett mönster i de gemensamma utrymmena på boendet?
Har ni något som fungerar som samtals startare nu i de gemensamma utrymmena?
Om ja: Vad för något?
Vad saknar du i de gemensamma utrymmena idag?
Har du någon tanke om vad som skulle kunna skapa mer gemenskap mellan er i personalen och hyresgästerna?
(Inga svar)
ANHÖRIGA:
Hej! Jag Heter Siri jag går på HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk), jag gör mitt examensarbete
i samarbete med Annedals vård och omsorgsboende. Mitt arbete är att göra ett mönster för exempelvis en
tapet eller någon produkt tillexempel en duk eller bricka. Jag vill gärna få in även era åsikter i arbetet! Jag
vill skapa ett mönster som kan vara något positivt i vardag för de äldre. Ni känner ju dem bäst och det vore
värdefullt för mig att också få er syn på ämnet! Därför har jag satt ihop en enkät där syftet är att försöka hitta
det där som ger glädje!
Vad ser du att din anhöriga blir glad av?
Vet du om din anhöriga har haft något särskilt intresse genom livet?
Vad gillar hen att göra?
Vad gillar hen att prata om?
Hur känner du inför de gemensamma utrymmena på boendet?
Vart skulle du uppskatta att se ett mönster i de gemensamma utrymmena på boendet?
Vad saknar du på boendet?
Vad tror du skulle bidra till en positivare vardag för din anhöriga?
Är det något annat som du ser ger glädje för din anhöriga? Stort som litet!
(Inga svar)

BILAGA 2
Foto: Hanna Wendelbo

(Foton från boken Tapeter genom tiderna : perspektiv från världsarvet Engelsberg bruk. Författare: Stina
Odlinder Haubo, Martin Olin, Ursula Sjöberg, Erika Åberg, Maria Björkroth, Mats Qwarfordt, Sara Lundström, Lars Sjöberg)

BILAGA 3
Foton från annedals äldreboende. Tagna av Linda Sörensson.

BILAGA 4
Referensbilder. Mönster referenser som jag kan se i mitt eget arbete. Contemporary med inriktning natur och
berättande.
Cole & son. Toile de Jouy- tapet.

Mind the Gap. Lifestyle Collection Mural. Jardin Sauvag

Collection name: Tailored. Deep Sea toile- tapet.

