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Sammanfattning

Detta är en undersökning om färg och trä och hur de tillsammans kan skapa ett mervärde ihop, hur 
människor upplever och uppfattar färg och träkombinationer.

Färg och trä är de ämnen jag valt att jobba med under mitt examensjobb. Det är två stora och väldigt närvarande 
ämnen i vårt dagliga liv. Min förstudie handlar om simultankontrast och hur vi människor drivs av att förstärka och 
tydliggöra skillnader som i sin tur bildar en balans,en harmoni.

Jag har med hjälp av resultat av en enkätundersökning, litteraturstudier och  praktiskt gestaltningsarbete försökt 
tydliggöra och lyfta fram de möjligheter som dyker upp om man vågar jobba med färg och trä i samma kontext.

I undersökningens frågeformulär presenterades en ask och en körsbärs träbit med vardera 8 olika kulörer 
men inom samma färgskala. Jag ville undersöka hur man upplever färg i kombination med trä. 

Undersökningen visade att den färg som i kulör stod längst från asken respektive körsbärsträdet naturliga färg var 
den som testpersonerna oftast föredrog. Resultatet stämmer med den sedan tidigare kunskapen om att människor 
strävar efter att förstärka och tydliggöra skillnader i  det visuella gestaltandet.

Resultatet applicerade jag på två stolar, så kallade easy chair. Jag utformade stolarna med min nyvunna kunskap om 
harmoni mellan färg och trä. Resultatet blev till stor belåtenhet. 

Abstracts

This is a study  of  color and wood and how they interact to create value together, how people experience and 
perceive color and wood. 

Paint and wood are the topics I chose to work with during my graduate exam. They are two large and very current 
topics in our daily lives. My study is about induction and how we humans are driven to strengthen and clarify the dif-
ferences which in turn produces a balance, a harmony.

I have been using the results of a survey, literature reviews and practical design work sought to clarify and highlight 
the opportunities that arise for those who dare to work with paint and wood in the same context.

The survey questionnaire was presented with a piece of European ash and a cherry piece of wood, each with eight 
different colors but the same color scale. I wanted to explore how people experience color in combination with wood.

The survey showed that the color which was far from the European Ash and the cherry tree’s natural color was the 
test subjects mostly preferred.  The result is the same since the previous knowledge of the human strive to strengthen 
and clarify the differences in the visual shaping.

The result, I applied on two chairs, so-called easy chair. I designed the chairs with my newfound knowledge of har-
mony between paint and wood. The result was a great satisfaction.
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Förord

Detta examensarbete har gjorts på Carl Malmsten Furniture studie av Johan Wallin. Det handlar 
om trä och färg i samverkan. Jag har alltid dragits till färg och ville blanda in det i kombination 
med materialet trä, som jag i huvudsak arbetat med under tre år av min utbildning. Här såg jag 
möjligheten till detta som utgångspunkt i mitt examensarbete. Det har varit en rolig tid men även 
en tid med mycket upp och nedgång. 

Jag har under arbetet haft mycket hjälp av Anja Palmgren, lärare i färglära på Beckmans Design-
högskola och Berit Bergström, författare till åtskilliga böcker om färglära och verksam vid NCS. 
Min handeledare Daniel Östman vill jag tacka för hjälp med angränsning och inriktning. 
Johan Knutsson vill jag också tacka stort för hjälp i projektets slutskede med struktureringen av 
texten. Jag vill också tacka min fru Anna Irinarchos och mina klasskamrater. 
Tack allihopa!!!
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vår vardag är full med färg och vi pumpas varje dag med massor av färgintryck. 
Detta är något som vi tar för givet och inte alltid tänker på. Under mina år på olika 
skolor har vi haft färglära som följt oss parallellt med utbildningen. Där har jag fått 
lära mig att läsa färg men också att uppleva färg och färgens värld. Färg är ett stort 
område som ofta används i vår vardag och framkallar reaktioner utan att vi reflek-
terar varför vi reagerar som vi gör. Det är redan idag utbrett att jobba med färg som 
kommunikation men jag tror att det kommer bli mer betydelsefullt och sättet man 
jobbar med färg kommer utvecklas i den framtid som väntar oss. Det är mot den bak-
grunden jag vill lämna ett bidrag med mitt examensarbete om just färg och hur färg 
kan ge mervärde till exempelvis trä och hur båda kan vinna på ett samarbete. 
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1.2 Syfte/frågeställning

I dag upplever jag att färgsättningen i möbelvärlden är väldigt enformig, dvs det 
vanligaste är att man använder en färgkulör alternativt rent trä. Varför inte kombinera 
dessa två element? Blir inte en möbel mer intressant,  mer nyanserad och mer 
attraktiv om man kombinerar dessa två?

Syftet med mitt examensarbete  är därför att lära mig förstå hur människor uppfattar/
upplever olika färg och träkombinationer. 

I mitt arbete vill jag utforska induktion/simultankontrast och testa hur färgpreferens-
er framtagna i en enkätundersökning kan tillämpas på möbler. Jag har i detta fall valt 
att testa naturmaterialet trä tillsammans med målade färger på en stol. 

1.3 Avgränsningar

Mitt arbete handlar om hur färg och trä kan ge varandra ett mervärde. Jag har 
avgränsat mig till att göra ett frågeformulär om hur man upplever utav mig valda 
färger i kombination med två träslag.  
Färg och färgvärlden är väldigt komplex och djup med mycket samlad information. 
Därför  har jag valt att hålla mig till simultankontrast och effekterna av det och vad 
man kan göra med den. 
Det är  kring upplevelsen av färg och hur vi kan fortsätta att utforska områden kring 
gestaltning och brukandet av färg som detta examensarbete handlar om.

1.4 Metod

Jag har lagt upp arbetet på följande sätt: 

1.Jag började mitt arbete med en instudering av färg och färgvärlden. Jag intervjuade 
en sakkunnig inom området(Anja Palmgren) och jag läste även rapporter om hur färg 
används i vårt samhälle och vilken stor betydelse den har. 

2. Jag har därefter genomfört en enkätundersökning som ger svar på vilka preferens-
er för färger och  kombinationen mellan olika träslag och färger människor har.

3. Därefter har jag tagit fram koncept till en stol som ska ge så många möjligheter 
som möjligt att testa de här färgpreferenserna. Själva stolens form har varit viktig 
eftersom den måste ge goda möjligheter att testa färgpreferenserna. Den får inte vara 
för enkel eftersom det då inte finns tillräckligt med variations  möjligheter men sam-
tidigt inte för utstickande i formen.
4. Framtagandet av stol. Under denna process fick jag stor hjälp av 
    min dåvarande kurskamrat Andreas Peterson.
5. Färgsättning av de olika stolarna utifrån vad enkätundersökningen visar.  
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2.1   En introduktion till färg, färglära och induktion 

Inom färgvärlden finns det en hel del olika lagar och fenomen som vi alla dagligen 
berörs av. Det är allt från hur färgblandning i tv:n till läran om komplementfärg och 
hur det fungerar.

Jag fick under min instuderingsperiod en inblick i hur färgvärlden fungerar i praktik-
en och vad den har fokuserat på under lång tid. Den internationella forskningen om 
färg har under lång tid kretsat kring att försöka förklara hur vi över huvudtaget kan 
se färg. I samband med detta så har man också lagt mycket tid och tanke kring att 
försöka skapa och återskapa instrumentella mätmetoder som så bra som möjligt skall 
efterlikna de färger som vi ser och iakttar. Här i Sverige har dock forskningen haft en 
lite annan riktning. Här har man forskat mer kring hur vi upplever och påverkas av 
färg. Det är alltså kring det sistnämnda som jag vill arbeta med i detta examensarbete 
, upplevelsen av färg och hur vi kan fortsätta att utforska i områden kring gestaltning 
och brukandet av färg.

2. Förutsättningar och planering av uppgiften

2.2   Färgkontrast 

När färger möts påverkar de varandra så att olikheten understryks. Om man sätter en ljus 
färg bredvid en mörk blir den ljusa ännu ljusare och vise versa. Detta kan också beskrivas 
om man målar upp en gråskala från vitt till svart där man på varje färg sätter en fyrkantig 
yta med samma medelgrå färg. Serien av fyrkanter blir då en gråskala som går åt det mot-
satta hållet eftersom att färgerna drivs ifrån varandra (se figur 1).  

Också kulörmässigt påverkar färger varandra. Det blir tydligt om man sätter ett grått fält i 
en färg med ex. rött. Den egentliga neutralgrå färgen kommer då få en grönaktig färg efter-
som rött och grönt är de två färger som är mest olika varandra, på samma sätt som gult och 
violett och orange och blått. Man brukar kalla dessa färgpar för komplementfärger 
(se figur 2).

Ett annat sätt är om du till exempel har ett fält med rött och sätter en ruta med blått i den. 
Då kommer den blå färgen få en dragning åt den rödas komplementfärg vilket blir grönt. 
Men om du sätter en grön färg i det röda fältet så kommer de att förstärka varandra eft-
ersom de är varandras komplementfärger. Denna kontrast mellan två färger som man ser 
brukar kallas simultankontrast eller induktion och kan påverka så väl ljushet som färgton, 
det är en slags kompensation. 

Figur 1

Figur 2
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När man betraktar en färg tillräckligt länge så avtar den i kulör, den förbleknar. Det 
beror på att när näthinnan träffas av ljuset så sätts en fotokemisk reaktion igång hos 
syncellerna. I syncellerna finns det ett pigment, rhodopsin, som har till uppgift att 
fånga upp ljuskvanter och fotoner.  Under denna process förbrukas pigmentet men 
så fort man tittar bort och får nya signaler så återbildas det. När syncellerna utsätts 
för ensidig stimulans i form av en färg så skapar ögat den motsatta färgen på grund 
av att ögat alltid strävar efter ett jämviktstillstånd. Detta kalls för efterbild. Det testar 
man enklast genom att titta på en färg i några sekunder för att sedan titta på ett vitt 
papper, då ser man komplementfärgen framträda i några sekunder. Efterbilden till vit 
färg är svart och vice versa. Men om man skulle titta på en mellangrå färg så är för-
brukningen lika stor som tillväxten av synsubstans och då råder ett jämviktstillstånd 
och ögat måste inte kompensera. Det finns även så kallad positiv efterbild. Det är när 
man ser mot en ljuskälla för att sedan se bort från den som det uppstår en glödande 
efterbild som senare avklingar i en serie av färger. 

Men som vanligt finns det undantag. Det som går emot detta är spridningseffekten 
som ger den absolut motsatta effekten (se figur 3).  Om man har en yta med röd färg 
och placerar ut vita prickar som är ca en centimeter stora då framstår den röda ytan 
ljusare än om inte prickarna skulle vara där. Samma gäller om prickarna är svarta då 
blir den röda färgen mörkare. Enligt simultankontrastlagen borde den röda färgen 
blivit mörkare med vita prickar och ljusare med svarta prickar men så är inte fallet. 
Det finns inget riktigt svar på detta men man tror att mönstrets organisering på något 
sätt upphäver simultanskontrast verkan. Till skillnad från tidigare så sprider de vita 
prickarna sitt ljus.

Figur 3
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2.3    Induktion/Simultankontrast

Efter en tid kom jag fram till att jag ville arbeta med det ovan nämnda området
simultankontrast, även kallat induktion. Nedan går jag närmare in på vad det innebär.
 Induktion är ett fenomen som även idag är ganska outforskat trots alla studier som 
gjorts genom åren. 
Tidigare har detta fenomen bara testats mellan färger. Efter att studerat främst 
färgvärlden under instuderingsperioden började det dyka upp frågor som jag ville få 
besvarade. Det blev mer klart att färg alltid står i relation till något annat och främst 
och vanligast är det i relation till en annan färg. Men vad händer till exempel med 
efterbilden när man ser på en träbit och hur kan man dra nytta av resultatet som 
blir? Vad kan det påvisa eller framkalla? Kan man applicera dessa tidigare exempel 
på trä och träslag med olika struktur? Gäller samma lagar eller finns det undantag? 
Kommer exempelvis träslag med tydlig ådring och mönster påverka och upphäva 
simultankontrast verkan, så som beskrivet tidigare med färger och prickar i ett visst 
mönster? 

Därför kom jag fram till att jag ville prova om det skulle fungera på samma sätt mel-
lan en färg och ett träslag. Induktion kan man testa på färg med hjälp av olika ljus-
toner i samma färg. Jag valde att arbeta med olika ljustoner i samma färg kontra ett 
visst träslag.
Det som jag fann mest intressant var hur människan och ögat kompenserar för att 
alltid nå en jämnvikt, en harmoni i det vi ser. För att finna en jämnvikt måste det 
finnas ljust och mörkt, kontraster i vår omgivning. Utan det skulle allt vara en grå 
massa där man skulle ha svårt att urskilja saker och ting. 
  
Detta fenomen kallas simultankontrast eller induktion och var det som väckte mitt 
intresse. Det innebär att ögat automatiskt driver färgerna från varandra så att skill-
naden blir så stor som möjligt för att i sin tur nå en harmoni, en balans. Ögat strävar 
efter att förbruka lika mycket pigment(Rhodopsin)som försvinner när man ser på en 
färg. Ett bra exempel var just den grå färgen som inte har någon efterbild då det bil-
das lika mycket pigment som den gråa färgen förbrukar. Man kan dra paralleller med 
ying och yang. Det finns ingen fysikalisk förklaring till detta fenomen men ändå är 
det en del av vår vardag. Detta fenomen kan testas både i kulör och ljuston. Är detta 
något jag skulle kunna prova och då ha med ett träslag istället för en färg?  
Under min instuderingstid snuddade jag kring dessa frågor där man undrade ifall 
samma fenomen uppstår när man placerar ut föremål i ett rum med en viss färg på 
väggarna.
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Är det något som jag skulle kunna använda i detta projekt och hur skulle den se ut?   
Och hur skulle jag välja kulör och träslag?     
När det gäller träslag hade jag tidigt en ide om att först och främst använda mig av 
svenska träslag. Sedan ville jag ha ett mörkt och ett ljust träslag. Efter att fört en 
diskussion med mig själv så valde jag till slut det ljusa träslaget ask. Ask är ett hårt, 
ljust träslag som historiskt använts till möbler och konstruktioner vilket jag tyckte 
passade för denna uppgift. Det mörka träslaget var desto svårare. Det skulle vara 
mörkt, i kontrast till den ljusa asken. Det skulle även hålla för att bygga möbler. 
Valet föll på körsbär som är ett träslag som är homogent till sitt utseende, väldigt 
jämnt i färg och mönster, samt går åt den röda färgen. Till skillnad från asken så har 
det alltså ett enhetligt utseende med inte allt för mycket ådring. Asken har i kontrast 
en tydlig struktur.
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3. Undersökning

3.1  Enkätundersökning 

Jag utvecklade ett frågeformulär som handlade om ljusheten i färg kontra ett visst 
träslag. Testpersoner skulle välja den färg som var längst från ljusheten som fanns i 
träslaget. Ögat vill finna balans, hitta harmoni och göra det tydligare. Ögat vill alltså 
förstärka skillnaderna så att det blir mer harmoniskt.
Under mötena med mina handledare diskuterade vi kring valet av testpersoner för de 
formulär jag skulle göra. Jag begränsade mig till vuxna människor i två grupper, dels 
de som har en viss relation till trä och färg och dels de som inte till vardags arbetar 
med något av dessa två ämnen. Allt detta för att få ett så brett spektra som möjligt. 
Frågeformuläret var anonymt men man kunde fylla i uppgift om sitt kön.

Genom Berit Bergström på NCS så fick jag kontakt med Hasse Andersson på NCS 
labratorium, den som utför alla färgprover och färganalyser för större företag. Ett 
exempel är IKEA när de vill ha en exakthet i färg på sina logotyper. Han fick mina 
utvalda träprover av ask och körsbär som han sedan utförde tester på. Han kom till 
slut fram till träbitarnas ljushet och kulör i en NCS kod. Det gjorde också att jag 
automatiskt skulle kunna få fram den absoluta motsatsen i ljushet och kulör  till just 
de träbitarna. Jag vill dock tillägga att det inte var helt lätt att få en definitiv bestäm-
melse av en träbits kulör då det finns mycket skiftningar. Resultatet visade därför 
på en ungefärlig NCS kulör. Dessa observationer låg till grund för utformingen av 
enkäten.

Mitt frågeformulär handlade om ljusheten i en kulör där jag valde ut två huvud- 
kulörer som jag sedan presenterade i åtta olika ljustoner, från en väldigt ljus färg 
till en mörk färg. Jag fick dessa färgprover av NCS vilka jag sedan tejpade fast på 
träbiten som hade måtten 40x200mm där färgprovet upptog halva ytan. Detta test 
skulle ge en fingervisning om hur induktion med ljushet fungerar på material så som 
trä. Min hypotes baserade sig på att ögat skulle förstärka skillnaderna och då skulle 
försökspersonerna välja de färger med en ljushet som var så långt från träslaget i 
fråga som möjligt. Att tillägga är att i denna värld så finns det oftast inte en sanning 
men att reslutatet skulle peka åt det håll som var väntat och mest troligt.

Frågorna jag ställde var följande:

1. På vilken bit tycker du ljusheten i kulören passar bäst ihop med 
            ask/körsbären?
2. Förklara hur du tänkte och hur du kom fram till beslutet i fråga 1?
3. På vilken bit tycker du ljusheten i kulören passar sämst ihop med  
            asken/Körsbären?
4. Förklara hur du tänkte och hur du kom fram till beslutet i fråga 3?
5. På vilken bit anser du att ljusheten i kulören och asken/Körsbären  
            samverkar mest i harmoni?
6. Övrigt?
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3.2 Fråga 1

På  enkäten om ask fick jag  24 svar varav 12st var kvinnor och 12 st var män. 

 Fråga nr 1: På vilken bit tycker du ljusheten i kulören passar bäst ihop med ask?
      
       Svar :   

 

3.2.1 Kommentar på fråga 1
Här var det en klar majoritet som hade samma val som passade med ljusheten i kulören. Det 
befäster helt klart alla teorier om att ju mer kontrast desto behagligare blir det för ögat.   

3.3  Fråga  2  

Fråga nr 2: Förklara hur du tänkte och hur du kom fram till beslutet i fråga 1?

Svar:    Här väljer jag att redovisa svaren så som det skrivits på enkäten.
            
Svar för den kulör som fick flest röster, 8

- Tydlig kontrast, mer balans. 
- Både kulör och färg kommer fram bra
- Skapar en fin kontrast
- Fint med mörk lila mot ask
- Det blir effektfullt
- Samma temperatur 
- Snygg ”kombo” bra kontrast

Svar för de kulörer som kom på andra och tredje plats 4 och 5 

- Samma slags ljushet och gråton, Nr 5
- Den gråa tonen i färgen passar med träet, Nr 5
- Den dova tonen i färgen passar med träet, Nr 5
- Jag gillar kontrasten, Nr 4 
- De två känns finast ihop, bröt av med varandra, Nr 4
- Tydlig kontrast med balans, både kulören och träts färg kommer fram, Nr 4

3.3.1 Kommentarer på fråga  2 :  
Svaren är intressanta just ur den aspekten på vilka ord de väljer att beskriva  
sitt val av färg. Som till exempel , balans och kontrast.
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3.4 Fråga 3  

  På vilken bit tycker du ljusheten i kulören passar sämst med asken?

Svar:     

     
3.4.1 Kommentar på fråga nr 3 
 Här var svaren lite mer spridda men dock var det en överhängande majoritet som inte 
 gillade de färger som var för nära i ljushet. Det kan man också läsa i deras kommentarer här 
nedan.

3.5 Fråga 4.  

Förklara hur du tänkt och och hur du kom fram till beslutet

Svar:    Här väljer jag att redovisa svaren så som det skrivits på enkäten.

      Svar för den kulör som fick flest röster

- Färgerna konkurerar med varandra 
- För mörk tillsammans med en färg som är för stark
- För mycket blått i färgen 
- Färgen är ful, handlar bara om det
- Det blir färg och ask som inte jobbar ihop
- Den är för ren och klar
- Magkänsla

3.5.1 Kommentar på fråga 4 
Det intressanta här är att de flesta talar “runt “ det som jag pratar om 
men inte kan sätta fingret på vad det är. Sådana fenomen som jag nämt innan
kan vara svåra att upptäcka och konkretisera, de bara är så kan man få en  
uppfattning av. 
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3.6  Fråga 5. 
På vilken bit anser du att ljusheten i kulören och asken samverkar mest i harmoni? 

Svar: 

3.6.1 Kommentar på fråga 5 
Denna fråga fick ett ganska spritt svarsresultat. Jag tror det berodde på att frågan var för 
otydlig och inte så konkret. Det fanns utrymme för utsvängningar om vad 
harmoni kan betyda.
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3.7 Fråga 1. På vilken bit tycker du ljusheten i kulören passar bäst ihop med körsbären?
      
Svar :   

3.7.1 Kommentar på fråga 1 
 Majoriteten valde en ljusare färg vilket är helt i sin ordning men det var anmärkningsvärt 
många som även valde andra kulörer.   

3.8 Fråga 2. Förklara hur du tänkte och hur du kom fram till beslutet i fråga 1?

Svar:    Här väljer jag att redovisa svaren så som det skrivits på enkäten.
            
Svar för den kulör som fick flest röster, Nr 2.

- Tycker det blev en fin kontrast
- Tycker att den kulören harmoniserar bäst med körsbär.
- Fint ihop
- De kompletterar varandra
- Färgen skapar ett fint samspel med körsbären
- Känsla av en harmonisk kontrast ”mjukhet”

Lite svar från de andra alternativen som valdes.

- Ganska mörk, inte så stor kontrast, Nr 6
- Ger en fin kontrast till körsbäret, Nr 8 
- Varm kulör som känns som samma ljushet, Nr 5
- Tycker bara att färgen passade, Nr 5 
- Kisade mycket för att se vad som var snyggt, Nr 6
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3.9 Fråga 3. På vilken bit tycker du ljusheten i kulören passar sämst med körsbären?

Svar:     

 
3.9.1 Kommentar på fråga 3 
 här är det en färg som sticker ut och det kan ha och göra med att det är en väldigt stark och 
tydlig färg. Nästan åt neon vilket många tyckte skärde sig med körsbärens 
röda färg.

3.10 Fråga 4. Förklara hur du tänkt och och hur du kom fram till beslutet.

Svar:    Här väljer jag att redovisa svaren så som det skrivits på enkäten.

      Svar för den kulör som fick flest röster

- Den mest onaturliga färgen
- Den är för blå.
- För skarp färg, passar inte så bra till träets färg
- Helt enkelt för blå och plastig 
- Ser konstig ut, ljusheten i kulören sticker ut

     Svar från de andra kulörerna

- Kulören ser dassig ut , Nr   7 
- Det blir för stor kontrast mellan kulör och körsbären, Nr 1
- Det skär sig mot varandra, Nr 3
- Dålig ”kombo” , Nr 6
- Magkänslan säger att det inte går ihop, Nr 2
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3.11 Fråga 5.   På vilken bit anser du att ljusheten i kulören och körsbären  samverkar mest i                         
                 harmoni?

Svar:   

3.11.1Kommentar på fråga 5 
Svaren på denna fråga skiljer sig lite ifrån fråga 1 där jag gick mer rakt på sak. Det kan vara 
förklaringen till att resultatet visar ett mer spritt resultat som i sin tur blir lite svårt att tolka. 
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3.8 Resultat av undersökning

I denna undersökning ville jag ta reda på hur man upplever färg tillsammans med 
trä och om dessa två faktorer skulle kunna lyfta varandra med hjälp av de lagar och 
fenomen som finns i färgvärlden. Jag valde att fokusera på induktion eller simul-
tankontrast som det också heter och  just ljusheten i en kulör. Det innebär att ögat 
driver färger ifrån varandra för att tydliggöra skillnaderna och hitta en balans, en 
harmoni. Skulle detta fungera på en färg och trä under samverkan? Jag formulerade 
ett frågeformulär som förhoppningsvis skulle hjälpa mig på traven med svaren.

Svaren på enkäten var intressanta ur flera aspekter.  Jag ville veta hur man upplevde 
dessa kulörer i samband med ett specifikt träslag och hur man tänkte när man gjorde 
sina val. Man kan föra olika diskussioner kring svaren men det var tydligt åt vilket 
håll de flesta valde att gå. Ett ämne som jag tagit upp tidigare i detta arbete är  sprid-
ningseffekten och hur prickar på en yta får ytan att bli ljusare vilket går emot just 
induktion. I detta fall så kan man föra en diskussion kring hur den tydliga strukturen 
på träämet skulle ha kunna leda till att resultatet gick åt ett helt annat håll.  
Vidare så valde jag att lägga tyngdpunkten på den första frågan. I den frågan var flest 
mest enade om vad som passade bäst ihop med respektive träbit och att man vidare 
i fråga 2 hade motiveringar som stämde bra överns med vetenskapen och vad man 
kommit fram till där.

 Men även fråga 3 ger ett resultat i just samma riktning som fråga 1, nämligen att de 
kulörer som är för lika i ljushet med träämnet inte upplevs vara i balans med varan-
dra. Medan de med mer kontrast var tydligt mer tilltalande för fler som i fråga 1.

Kring fråga 5 på körsbärenkäten var svaret dock intressant just på grund av att resul-
tatet blev ganska utspritt. Det blev jämt resultat mellan en ljus kulör och två mörka 
kulörer med betydligt mer dova färger med mer grått i.  En tänkbar orsak till detta 
återkommer jag till slutdiskussionen.
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4.  Framtagning av stol 

4.1 Introduktion till Byggprocessen

Nästa del i mitt arbete var att med hjälp av de färgpreferenser enkätundersökningen 
gav besked om att ta fram en möbel, en stol.

Om man tittar på hur det ser ut idag i möbelvärlden så görs det massor med nya 
stolar varje år. Det är också den möbel som anses vara den svåraste uppgiften. Dels 
kanske för att det gjorts så många stolar genom åren men också för att just stolens 
betyder något speciellt för oss människor, det kanske är en påminnelse om män-
sklighetens anpassning och utveckling.

Grunden till att jag ville göra just en stol i det här sammanhanget var att jag ville 
att man skulle kunna sitta ner och vara omsluten av färgerna, träslaget och kombi-
nationerna av dessa. Jag ville att man skulle sitta bekvämt och skönt och då var det 
naturliga att gör en så kallad easy chair. Utformandet av stolen ska ske på ett sådant 
sätt att det bidrar med ett mångfasetterat sätt att arbeta med färg och trä applicerin-
gen. Man skulle komma nära möbeln, en direkt kontakt, och det skulle i sin tur leda 
till diskussioner om vad det var man satt i. Uppgiften blev att ta fram en stol som till 
formen ska gynna både färg och trä och inbjuda till tankar kring matrealets och for-
mens möjligheter och kombinationer.
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4.1.1 Gestaltningsarbete/Idégenerering 

Nu hade jag kommit fram till den delen där gestaltningsarbetet tar över. Jag skulle dra nytta och arbeta aktivt 
med de färgpreferenser som enkäten visade på och de träslag jag valde att arbeta med. Det här avsnittet kom-
mer till stor del bestå av egna betraktelser och reflexioner.
Jag började med att sätta ihop ett collage med bilder som inspirerat mig på ett eller annat sätt.

Figur 4 Figur 5 Figur 6

Figur 7 Figur 8 Figur 9

Figur 10 Figur 11 Figur 12
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 Handskiss och tillhörande text: Jag började med att skissa väldigt förutsättningslöst där jag bara hade en 
typ av easy chair i åtanke. Med easy chair menar jag en tillbakåtlutad stol i en något lägre sittnivå och något 
större sittvinkel är en typisk köksstol.      

Figur 13
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3D skiss och text: För att få olika perspektiv på det jag höll på med så använde jag mig av programmet Solid 
Works och modellerade upp en hel del stolar. Nedan följer ett par exempel. stolar. Här under följer ett utkast av 
det jag tagit fram hittills.

Figur 14
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 Handskiss och tillhörande text: Vidare så började jag fundera på konstruktionen och hur den skulle fungera. Där hade 
jag en idé om hur man skulle kunna skapa nog med möjligheter för gestaltningen av kulören och träämnet ihop. Jag 
hade en idé om en mer tillbakalutad stol vilket jag nu tog fasta på. Just med kulören så gick tankar kring ytor som 
skulle kunna vara kulören rättvis. När det gällde träämnet så var jag inne på detaljer eller mindre delar av trä då det 
skulle kunna kännas mer exklusivt. Jag fortsatte och gick in mer på konstruktion och hur det skulle kunna se ut. Här 
började det utkristalliseras lite mer och en grund börjar ta form.          

Figur 15
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 3D skiss och tillhörnade text: Efter ett tag hittade jag en grundform som jag kände kunde vara något att gå 
vidare med. Det är modellen här ovan som utgör ett första utkast och början till en framkomlig väg. Modellen 
har tydliga sitt- och ryggytor och samtidigt ett tydligt underrede. Utifrån den så började jag göra massor av 
modeller och provade mig fram. På nästa sida följer ett utkast ur de som jag tog fram. 

Figur 16
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3D skiss och tillhörande text: Vad jag hade tagit fasta på var två gavlar som visuellt liknade två “medar”. Jag 
började laborera mer med dem och se hur de skulle kunna utformas till fördel för både färg och trä i samman-
hanget. 

Figur 17
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Mockup modell med tillhörande text: Samtidigt som jag skissade började jag även bygga modeller för 
att se proportioner och hur det såg ut på riktigt så att säga. Här kan man se de första modellerna som 
jag ganska tidigt byggde. Formen kan man känna igen genom hela min process. Min idé var att skapa 
mycket synliga delar som skulle kunna hjälpa mig med visualiseringen av kulören och träämnena.

Figur 18

Figur 19
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3D och Skiss med tillhörande text: Hur skulle jag nu laborera med dessa sidor till ben? Fanns det utrymme för ytor där 
färg skulle kunna komma till sin rätt? Hur skulle jag få dem att hålla? Jag skissade en del på detta och arbetade även vid-
are i Solid Works. Denna ifyllning av sidor fyllde också en funktion rent hållbarhetsmässigt. Jag ville ha styrka i sidorna 
samtidigt som jag ville ha yta vilket skulle ge mig möjligheter till fler alternativa appliceringar av enkätresultatet.

Figur 20 Figur 21
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 3D skiss på underrede med tillhörande text: Av många olika alternativ skulle jag nu försöka utvinna det som 
jag ville ha med och sätta ihop det hela. Vad jag fokuserade på var dels förstärkningen i medarna och de låga 
armstöden som kom att spela en viktig roll i stolen.

3D skiss på sits med tillhörande text : Sitsen var också något som skulle kunna återspegla de färgpreferenser som jag fick 
som resultat av enkäten. Där hade jag också haft förslag på delad eller sammanhängande sits och rygg. Vad jag ville ha 
var en sits som i sig var bra för hållbarheten och var självstagande.  Resultatet där blev en kompromiss som bestod av en 
sits och ett ryggstöd som sedan limmades ihop.

Figur 22

Figur 23
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4.1.2 stolens slutliga form 

Efter att ha gått igenom skissetappen och jobbat fram en easy chair/stol, som jag tyckte föll mig i smaken och som des-
sutom fyllde de funktioner som jag eftersträvade, så blev reslutatet som visas här. Det är en easy chair med stora sittytor 
för att kunna ge färgen rättvisa. Stolen har även små detaljer som skulle kunna ge träämnena rättvisa. Sittvinkeln är något 
tillbakalutad med stöd för baksidan av benen. De små armstöden ger också en valmöjlighet för varierat sittande. Den är 
något bredare än vanliga stolar vilket också ger en frihet i sig. Jag var nöjd med resultatet och var nu redo för nästa etapp. 
Självklart så hade jag under skissetappen haft i bakhuvudet hur jag skulle kunna använda mig av resultatet på enkäten och 
hur det skulle appliceras på stolen. Nästa etapp bestod i att fundera kring hur kulören och träämnet skulle göra denna stol 
rättvisa.  

Figur 24



johan wallin     Carl Malmsten furniture studies       Möbeldesign      Linköping Universitet 26

5  Applicering  av enkätresultatet

Nu när jag hade formen klar och även resultatet klart från enkätundersökningen så var det 
dax att börja tänka på hur jag skulle applicera kulörer och att sätta igång att bygga stolen. 
eftersom att jag hade två olika träslag med i undersökningen så skulle det så klart bli minst 
två stolar som jag skulle bygga. 
Under mina diskussioner med Anja Palmgren så pratade vi också om att göra en vit och en 
svart stol som komplement och för att se på formen hur den ter sig vid olika ytterligheter. 
Med tanke på mitt temporära handikapp som jag råkade ut för precis vid starten av detta 
projekt så blev jag tvungen till att be om hjälp så jag kallade in en gammal rutinerad 
kollega/kompis, Andreas Petersson som tidigare gått på malmsten skolan och även  
Capellagården där han tog gesällbrevet för snickeri. 

Diskussionerna fortsatte om antalet stolar och resultatet blev att vi skulle göra fyra stycken  
easy chairs. En skulle vara vit, en skulle vara svart och två stycken skulle jag jobba med 
färgpreferenserna som enkätundersökningen visade på.
Och på tal om undersökningen så satte jag mig ner och började jobba med hur jag ville göra 
med de två stolar som skulle få den kulör som enkäterna visade på och var träämnena skulle 
få sin plats. 
Som jag tidigare pratat om så ville jag designa en stol vars konstruktion var så beskaffad att 
det gav möjligheter till variationer men samtidigt kändes enkel och självklart.  

Stolen var byggd med en nu sammanhängande sits och ryggstöd. Dessa ytor ville jag 
använda på ett ärligt och rättvist sätt. För att göra det så kändes det rättvist och att ha en sits 
och ryggstöd där kulören skulle få ta plats. För att få en balans i stolen baserat på hur stor 
plats en kulör tar gentemot exempelvis träämnet ask så var det självklara valet att sitsen 
skulle få en kulör. Den lilla yta som skulle var trären skulle klara sig själv mycket bättre än 
om det var tvärt om med en liten del som hade en kulör. Där kan man föra en diskussion om 
hur stor inverkan vår historia är här i sverige med just trä som ämne.

Benen och resten av konstruktionen var det som fanns kvar att jobba med och det kändes 
helt naturligt att använda det. Jag gjorde olika tester med vart träämnet skulle vara. Jag ville 
på en stol belysa just konstruktionen och då var det för mig naturligt att jag ville använda 
den del som förde samman de två sidogavlar som utgjorde benen. Med den andra stolen så 
ville jag använda något som låg nära en när man satt i stolen. Något som man kunde nå med 
händera och känna på för att få tankarna att flyta iväg för en stund. 
jag satte mig ner för att se hur det skulle kunna se ut i Solid works med de olika delarna i ask 
eller körsbär.   
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3D skiss med tillhörande text: Här var de olika förslagen som jag fick fram som fanns att välja mellan. 
Den övre till vänster kände jag var för nära marken och kändes “låg” om man kan säga så. Den gav en dämpad kän-
sla. Sen  fanns en aspekt att smuts skulle göra en träbit att tappa sin lysteroch glans. 
Den undre till vänster hade en placering som visseligen skulle kunna fungera men där skulle den 
taktila möjligheten delvis försvinna. 
Den övre till höger skulle inte bli så delaktig i sittandet då den i stort sätt skulle vara bakom den som satt i stolen. 
Den gav även en association till rullstolar vilket jag ville undvika.  
Den under till höger var en variant som bejakade det taktila så som det vissuella och var nära inpå den 
som satt i stolen. Den kändes rätt och blev den som jag valde.

3D skiss och tillhörande text: Den andra stolen 
skulle också den ha samma grund tanke med att 
konstruktionen skulle belysas med materialet trä. 
Det här alternativet tycker jag var bra på det sättet 
att det verkligen är det som håller och lyfter upp 
den som sitter i stolen. Den främre biten är också 
vissuellt synlig och uppmanar nästan till att kännas 
på. 

Figur 25

Figur 26
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5.1  Praktiskt byggande av stol

Efter att jag kommit så här långt så återstod det att göra dessa easy chairs och då hade jag 
min käre vän Andreas att tacka för mycket. Vi började ta fram ämnen för stolarna och 
använde ämnen som bestod av ask och körsbär.

Figur 27
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Figur 28Här är slutresultatet på den ena stolen med ask och en kulör som majoriteten valt fram. 

Färdig stol med askdetlajer och körsbärsdetaljer.
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Här är slutresultatet på den andra stolen där jag jobbade 
med körsbär.

Figur 29
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6   Avslutande diskussion

Trä som material är helt unikt i denna värld vi lever i. Trädet som sådant har funnits här på 
jorden långt innan vi människor kom till. Vi har under vår utveckling under dessa 2 miljoner 
år slagit följe med trädet som blivit en självklar del i vårt sätt att leva.  
Efter hand har människan utvecklat en avancerad kunskap,insikt och förståelse för olika 
träslag och deras lämplighet för olika ändamål.
 
Färg är också något som funnits med oss sedan vår begynnelse men har inte tagits tillvara
med samma medvetenhet, inte utforskat lika systematiskt som trä.
Visseligen finns det bevis för den första kartläggningen av färg på ca 1000-talet men det var 
inte förrän för 200-300 år sedan som en djupare forskning i området kom igång.
Det kan bero på att det krävts en viss teknologisk utrustning för att över huvudtaget kunna 
forska i ämnet.

Just trä som ämne och kulörer skiljer sig ganska markant åt med tanke på att trä är ett mer 
taktilt material och uppmanar till att kännas på,  medans en kulör/färg är mer för ögat att 
beskåda. Dessa två ämnen,trä och färg,  är i allafall två enormt stora och viktiga faktorer i 
vårt samhälle idag. Och allt tyder på att de kommer få en allt mer viktigt roll. 
Att kombinera dessa två faktorer är jag långt ifrån den första som gör men jag vill med mitt 
sätt att se på det ge det stora pusslet en ny pusselbit att passa in någonstans. 

Utmaningen har inte bara varit att kombinera trä och färg på bra sätt utan också att placera 
trä och färgytor på ett bra sätt i relation till varandra , detta är en ytterligare dimension där 
enkäterna inte kunnat ge vägledning. 

Min pusselbit i detta består av de svar om synen på trä och färg som enkäten gav. Enkäten 
gav mig ett underlag att diskutera kring. Den visade att de mörkare färgerna föredrogs av fler 
i kombination med asken och de ljusare kulörerna föredrogs i större utsräckning ihop med 
körsbären. Svaren bekräftade min hypotes om hur induktion fungerar, dvs att det mänskliga 
ögat strävar efter balans genom kontrastverkan.
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Arbetet med framtagandet och färdigställandet av stolen gick bra och jag jobbade aktivt med 
att hitta former som skulle kunna göra både kulör och träämne rättvisa. Stolen fick stora ytor 
kombinerat med små ytor, vinklar och vråer. De stora ytorna ville jag använda till kulören 
för att ge den en chans att komma till sin rätt. De mindre ytorna ville jag använda till trääm-
nena som skulle göra sig bäst i liten skala för att ge den där gedigna och rustika känslan. Att 
träämnena hamnade inom räckhåll för den som sitter i stolen var ingen slump. Jag ville att 
man skulle kunna se och känna på asken och körsbären vilket skulle förhöja upplevelsen av 
stolen. 

Med det färdiga resultatet framför mig kan jag inte känna annat än att jag är nöjd. Jag tycker 
stolen ger beskådaren en möbel att betrakta och uppleva på sitt eget sätt. Vem vet, min stol 
kanske är starten för en annan person och hennes resa genom möbelvärlden.  
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