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In my thesis I have done customer work in the form of an interior design plan with focus
on color design. The customer work includes planning of surface materials, solid and loose
furniture, lighting and coloring for a newly built basement in a private home. Rock has been
removed to make space for the basement and a rock wall is left visible. The rock wall posed a
challenge regarding furnishing and lighting, but it was also an obvious starting point for the
color scheme.
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different ways, and in this way I want to create a picture of what a colorful work life can look
like.
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Jag visste tidigt att jag ville jobba med färgsättning i

För att kunna arbeta med färgteori i praktiken har jag

mitt examensarbete, det var det jag ville fördjupa mig

gjort ett kundarbete med en strävan att sätta färgsätt-

i och lära mig mera om. Det finns mycket forskning om

ningen i fokus. Projektet är en nybyggd, helt oinredd

hur vi mår och påverkas av olika färger, men den biten

källarvåning i ett egnahemshus som är i behov av inred-

valde jag att delvis utelämna och fokuserade istället på

ningsplanering. Förutom att planera färgsättningen

det konkreta och det tekniska. Färgharmonier, paletter

kommer jag även att planera inredningen med ytmateri-

och kombinationer. Trender, historia och färgsystem.

al, fasta och lösa inventarier samt belysningen.
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1. SYFTE
Jag tycker om färger och omger mig gärna med färger.

Jag vill testa färgsättningsprinciper i praktiken, genom

Färger inspirerar mig och ger mig energi. Det är fasci-

att färgsätta utrymmen med allt jag kan lära mig om

nerande hur färger ter sig i kombination med varandra.

färgteori som utgångspunkt. Hur enkelt eller svårt är det

Samma nyans kan se olika ut på olika material, i olika

att uppnå ett önskat resultat med hjälp av olika princi-

ljus, den påverkas av sin omgivning och ser olika ut för

per, expertråd och magkänsla? Hur bra fungerar de olika

varje betraktare. Färglära och färgsättning är en bety-

tillvägagångssätten från en planerares synvinkel? De här

dande del av inredningsplanering och av alla andra kre-

frågorna vill jag svara på, dels genom en djupdykning i

ativa yrken. Trots att jag idag är på väg ut i inrednings-

ämnet, dels genom att planera ett utrymme åt en kund.

branschen, så kan jag landa i en annan kreativ bransch
senare i livet och fortfarande ha stor nytta av mitt arbete

Jag vill också veta hur en färgsättare arbetar. Vad finns

om färgsättning.

det för utmaningar? Vad vill kunderna ha? Vem jobbar
med färgsättning? Jag har kontaktat personer som
arbetar med färger och jag hoppas kunna ge en bild av
hur ett färgfyllt arbetsliv ser ut.

2. KÄLLARVÅNINGEN
Kundarbetet jag utfört är en inredningsplanering med

Inredningsplaneringen omfattar alla utrymmen på käl-

fokus på färgsättningen till en källarvåning i ett egna-

larvåningen och innehåller planering av:

hemshus. Källarvåningen har sprängts fram i berget och
bergväggen kommer att lämnas synlig i källarutrymmet.

•

ytmaterial till golv, väggar och tak

Utrymmet är i dagsläget helt oinrett, med varken golv

•

ljussättningen

eller tak, endast rumsindelningen är klar. Det finns plats

•

fasta möbler till hjälpköket, bastu, badrum och wc

för bastu, badrum, omklädningsrum, hjälpkök, sällskaps-

•

lösa möbler och deras placering

rum och groventré med wc.

•

trappans utformning

•

färgsättningen.

För att sätta fokus på färgsättningen som annars ofta
är inbakad i ytmaterial, möbler och belysning har jag
fördjupat mig i ämnet och använt detta kundarbete
som underlag för att pröva olika färgsättningsprinciper,
teorier och metoder.
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Färgerna har alltid varit viktiga för människan. De hjälper

I den här delen av mitt examensarbete vill jag finna en

oss se årstiderna och huruvida en frukt är mogen eller

bättre förståelse för färger samt hjälpmedel man kan ha

rutten. Idag kan vi ganska långt kontrollera färgerna i vår

nytta av när man ska välja färger till ett kreativt projekt.

omgivning. Vi målar våra hus, tapetserar och väljer fritt

Jag fördjupar mig i färgblandningssystem och färgcirk-

vilken färg vi vill ha på möbler och inredningsdetaljer.

lar som är kända begrepp inom kreativa yrken, och jag

Denna fantastiska möjlighet att färglägga världen hur vi

går igenom färgharmonierna som jag senare använder

vill kan även leda till kaos. Man har insett att en medve-

mig av när jag tar fram färgpaletten för kundarbetet. Jag

ten färgplanering behövs för att vi ska fungera och må

kommer också att presentera personer som ägnar sitt

bra. (Sisefsky, 1995, 9)

liv åt färgerna, så att man får en liten inblick i hur deras
arbete ser ut.

Grunden till att skapa en harmonisk helhet är färgsättningen. Det gäller i mode, konst, inredning, grafisk planering, blomrabatten, all form av kreativt arbete. Färgsättning handlar inte om att välja en färg, det handlar
om att kombinera kulörer och nyanser och applicera
dem på material och ytor i förhållande till varandra för
att skapa en helhet, en stil eller en känsla.
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3. FÄRGBLANDNINGSSYSTEM
Det finns ett färgblandningssystem där man blandar

bildskärmar, exempelvis datorskärmen och smarttelefo-

färgpigment och ett annat system där man blandar olika

nen. Med RGB-färgblandningen kan man skapa många

färgat ljus. Dessa system kallas subtraktiv färgblandning

fler och klarare färger än med den subtraktiva färgbland-

(pigment) och additiv färgblandning (ljus).

ningen CMYK, eftersom CMYK begränsas av dess fysiska
sammansättning bestående av pigment, bindemedel,

Av den subtraktiva färgblandningen finns det två olika

konserveringsmedel m.m. (Edfalk, u.å.)

varianter, och det som skiljer dem åt är primärfärgerna.
Genom att blanda primärfärgerna får man alla andra

Våra ögon och vår hjärna har också ett additivt färg-

färger, men det går inte att blanda andra färger för att

blandningssystem. De färger vi ser är ljus, och ljuset har

få en primärfärg. Den subtraktiva färgblandningen med

olika våglängder som våra ögon tolkar som olika färger.

primärfärgerna rött, blått och gult är den som lärs ut i

Våglängderna som vi kan uppfatta som färger är mellan

de flesta skolor inom färglära och som används mycket

390 och 700 nanometer. I våra ögon finns tre olika

inom målarkonsten. Den andra varianten förkortas CMY,

sorters tappar som är olika känsliga för de olika vågläng-

efter dess primärfärger cyan, magenta och gult (yellow).

derna. En sort av tapparna är känsligast för våglängden

Det finns inget som hindrar att cyan, magenta och gult

som ger rött ljus, den andra sorten är känsligast för våg-

skulle användas som primärfärger också inom målarkon-

längden som ger grönt ljus och den sista är känsligast

sten, men det enkla faktum att detta färgblandningssys-

för våglängden som ger blått ljus. När ljuset träffar en

tem inte använts lika länge och därmed är lite främman-

yta absorberas vissa våglängder medan andra reflekter-

de gör att konstnärerna hellre tar till det ”traditionella”

as. Det är våglängderna som reflekteras från ytan som vi

färgsystemet. (Sisefsky, 1995, 114) Färgblandningen CMY

ser som ytans färg. (TEDx Talks, 2017)

är enligt fysiken den ”riktiga” subtraktiva färgblandningen eftersom man inte kan blanda de andra färgerna för
att skapa primärfärgerna. Man kan däremot blanda gult
och magenta och få rött, och man kan blanda cyan och
magenta och få blått. (Muir Laws, 2017) CMY används i
trycksaker, oftast ihop med svart som betecknas K, för
key colour. När CMYK-färgerna trycks på en yta använder man sig av rasterpunkter. Rasterpunkter är små,
delvis transparenta punkter i olika färger, tryckta i olika
storlek tätt intill varandra, och detta tolkar våra ögon
och vår hjärna som en heltäckande färg. (Brunner, 2019)
Den additiva färgblandningen består av ljus i olika
färger. Primärfärgerna i den additiva färgblandningen
är rött, grönt och blått (RGB) och används i alla slags
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3.1 NCS Colour
Natural Colour System är ett perceptuellt färgsystem

NCS-systemet är ett resultat av ett svenskt forsknings-

som betyder att kulörerna är kategoriserade helt utgå-

arbete som grundar sig på en teori från 1874 om det

ende från hur vi uppfattar dem. Systemet är byggt på de

”naturliga färgsystemet” av tysken Ewald Hering. Idén

sex elementarfärgerna gult (Y), rött (R), blått (B), grönt

till en tredimensionell färgrymd har sitt ursprung i färg-

(G), vitt (W) och svart (S). Det som gör dessa färger till

globen som Sigfrid A. Forsius, en finländsk präst och fi-

elementarfärger är att man med dem kan beskriva alla

losof, lade fram 1611. Idag är NCS ett internationellt färg-

andra färger i färgsystemet.

beteckningssystem som med sina 1950 standardfärger
hjälper arkitekter, formgivare, tillverkare och forskare att

NCS tredimensionella färgrymd är uppbyggd av en

kommunicera och kontrollera färger. (NCS Colour AB,

färgcirkel, en gråskala och en färgtriangel. Färgcirkeln

2019a)

sitter horisontellt i färgrymden med de fyra kulörta
elementarfärgerna gult, rött, blått och grönt placerade
som väderstrecken. Det går 100 steg i varje kvadrant
i färgcirkeln. Gråskalan är skalan som går från vitt till
svart och är placerad mitt i färgcirkeln på en vertikal
linje i färgrymden. Varje kulör på färgcirkeln har en färgtriangel som innehåller olika nyanser från gråskalan till
maximalkulören. (Andersson, 2016, 30–33; NCS Colour
AB, 2019b)
NCS-koden består av siffror och bokstäver, upp till nio
stycken som beskriver färgen i procent, så som vi uppfattar den. De två första siffrorna är svartheten i procent,
de två följande siffrorna är kulörheten i procent. Genom
att räkna 100 % minus svartheten och kulörheten får
man vitheten i procent, som inte skrivs ut i koden. Efter
de två första sifferparen följer ett streck och därefter en
bokstav för den första kulören, ett sifferpar som syftar
på den andra kulörens procent och till sist bokstaven
för den andra kulören. Exempelvis koden 3020–Y80R
betyder: ”30 % svart, 20 % kulörhet, (100 - [30 + 20]
=) 50 % vitt och kulören består av gult med 80 % rött”.
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NCS färgrymd

NCS färgcirkel

NCS gråskala

NCS färgtriangel

4. FÄRGCIRKELN
Människan har sedan länge varit intresserad av färgen

Så gjorde även Johannes Itten (1888–1967) som var

som fenomen och hur man ska placera den i vår upp-

lärare vid skolan Bauhaus i Tyskland och specialiserad

fattning av världen. Flera av dem som tog fram exempel

på färglära. Han skapade en färgcirkel som illustrerar

på färgsystem använde klotets eller cirkelns form för att

pigmentblandning i måleri. Det är den här färgcirkeln de

illustrera färgernas relation till varandra. (Sisefsky, 1995,

flesta är bekanta med och som många använder som

146–148)

referens idag, så jag kommer också att använda en til�lämpning av den här varianten i mina exempel.
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De neutrala färgerna, som inte finns i färgcirkeln, är vitt, svart, grått, brunt och beige. Dessa
färger framhäver andra färger mycket effektivt.

Primär

Färgerna delas ofta in i varma och kalla färger,
där gul, orange och röd hör till de varma färgerna och blå, grön och lila hör till de kalla
färgerna.
Genom att blanda två primärfärger uppstår
det en sekundärfärg. Blandar man en primärfärg med dess närmaste sekundärfärg
uppstår färgerna som kallas tertiärfärger.

Sekundär

Färgerna som befinner sig mitt emot varandra
i cirkeln kallas komplementfärger och ses som
motsatser. Komplementfärgerna förstärker
varandra och ger en effektfull kontrast.

Tertiär
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5. FÄRGPALETTER OCH HARMONIER
En harmoni är per definition något de flesta tycker är

fungerande färgpalett behöver man 1–2 huvudfärger

vackert. I de flesta teorier om färgharmoni behöver

och 5–7 accentfärger. Största delen av den tilltänkta

det finnas balans i kontraster för att stimulera hjärnan.

helheten ska bestå av huvudfärgerna och accentfär-

Balans uppnår man genom att kombinera ljusa och

gernas uppgift är att lyfta och krydda huvudfärgerna.

mörka färger, svaga och starka färger och genom att

(Thurmann-Moe, 2018, 27)

kombinera komplementfärgerna. (Konstlistan.se, 2013)
Att skapa en fungerande färgpalett är inte enkelt, för
En färgpalett är ett utmärkt hjälpmedel när man ska

det finns alltför många olika sätt att kombinera färger.

färgsätta en helhet, som ett utrymme, en klädkollek-

Här följer några principer som kan vara till hjälp när

tion eller en rabatt. Färgpaletten innehåller de valda

man vill hitta en fin balans.

nyanserna och deras användningsområden. I en

Ljust och mörkt

Svagt och starkt

Komplementfärger
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Harmonier med hjälp av färgcirkeln
Metoder man kan använda med
färgcirkeln:
Monokrom
Välj en kulör från färgcirkeln och kombinera den med
samma kulör men i olika nyanser.
Analog
Välj en kulör och kombinera den med olika nyanser av
kulören och dess intilliggande kulörer.
Komplementär
Välj en kulör och kombinera den med olika nyanser av
kulören och kulörens komplementfärg, som sitter på
motsatt sida i färgcirkeln.

någonting som nämns i de flesta teorier om färgharmonier. Färgcirkeln är ett enkelt men effektivt verktyg
som vem som helst kan förstå sig på och använda sig
av. Om man inte vill måla sig en egen färgcirkel, så finns
det idag fysiska färghjul man kan köpa, men också
otaliga digitala verktyg i form av appar och hemsidor
som hjälper en att kombinera färger på färgcirkeln.
Själv använde jag mig av Adobe Color som man hittar
på color.adobe.com när jag skapade mina färgpaletter.
Adobe Color ger egna förslag på olika färgkombinationer, men man kan enkelt anpassa dem eller göra helt
egna kombinationer, vilket jag gjorde.

Triär
Välj tre kulörer som är placerade lika långt från varandra på färgcirkeln. Kombinera dem med varandra i olika
nyanser.

När man vill skapa harmonier med hjälp av färgcirkeln

Splitkomplementär
Välj en kulör och kombinera olika nyanser av kulören
med kulörens komplementfärgs intilliggande kulörer.

elementarfärgerna rött, grönt, blått och gult, som ögat

Rektangulär
Välj två kulörer och deras komplementfärger, så att de
bildar en rektangel i färgcirkeln. Kombinera dem med
varandra i olika nyanser.
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Att kombinera färger med hjälp av en färgcirkel är

uppstår frågorna: Vilken färgcirkel ska man använda?
Den ”traditionella” eller den med de ”riktiga” primärfärgerna, jämnt fördelade på cirkeln? Den med de fyra
uppfattar dem? De allra flesta utgår från den traditionella färgcirkeln, men är det för att den fungerar bäst
eller är det för att det är så som vi alltid har gjort? Är
det överhuvudtaget viktigt vilken färgcirkel vi använder? De här är frågor som lämnas obesvarade, som
kanske inte behöver ett svar, men som tål att tänkas på.

Harmonier med hjälp av en gemensam nämnare
Boken Färgsättning inomhus av Lena Andersson, som

Färgkombinationer som nämns i boken:

har använts som läromedel i NCS Colours egna kurser
(personlig kommunikation 24.02.2020 med Alberts-

Kulörtonslika färger

son, U. från NCS Colour), innehåller ett avsnitt om att

En och samma kulör som varieras i färgstyrka, svarthet

kombinera färger med hjälp av en gemensam nämnare.

och/eller vithet (samma som ”monokrom” från färgcir-

Jag finner det här intressant eftersom de flesta andra

keln-metoderna)

harmonier grundar sig på att hitta motsatser. Denna
metod baserar sig såklart på NCS färgsystem där man

Kulörhetslika färger

enkelt kan se vilka nyanser som har exempelvis lika

Kulörerna är lika färgstarka, men varierar i vithet och/

mycket svarthet i sig utgående från färgkoderna.

eller svarthet.
Svarthetslika färger
Kulörerna innehåller lika mycket svart, men varierar i
kulör, vithet och/eller färgstyrka.
Vithetslika färger
Kulörerna innehåller lika mycket vitt, men varierar i
kulör, svarthet och/eller färgstyrka.
Nyanslika färger
Kulörerna innehåller lika mycket färgstyrka, vithet och
svarthet, men varierar i kulör.
(Andersson, 2016, 53–54)
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Andra metoder
Dessa metoder ville jag inkludera för att de är metoder

Konstverk eller tapet

jag stött på flera gånger när det varit tal om färgsätt-

Denna metod går ut på att man väljer ett konstverk, en

ning i inredningen och man inte kanske alla gånger vill

tapet eller ett mönster vars färger man gillar. Sedan ana-

använda sig av ett system, som färgcirkeln eller ”gemen-

lyserar man färgerna och hur de förhåller sig till varandra

sam nämnare”. Det faktum att de inte är baserade på ett

för att sedan försöka återskapa det i inredningen. Tanken

system gör att de kanske upplevs som mindre seriösa

är att konstnären eller formgivaren redan har tänkt ut

metoder, men jag vill påstå att de har lika stor chans att

vilka färger som fungerar ihop.

fungera.
Naturen
Naturen är full av helt fantastiska färgkombinationer,
vilket den här metoden bygger på. Man går ut i naturen
för att hitta inspiration till nya färgkombinationer.
60/30/10 +S
60 % huvudfärg, 30 % accentfärger, 10 % kontrastfärger
+ en liten svart detalj. Denna metod handlar inte mycket
om vilka färger man ska kombinera utan om mängden
färg i förhållande till varandra. (Ramstedt, 2019, 84–86)
Anarkistisk
Man kombinerar kulörer man gillar, utan regler. Denna
metod kräver ett öga för färg och kanske lite erfarenhet
för att fungera bäst. (Thurmann-Moe, 2018, 30)
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6. FÄRGASSOCIATIONER
Redan i antikens Grekland tog filosoferna fram teorier

Vilka färger vi föredrar grundar sig delvis på vår känslo-

om hur vi associerar olika färger med olika betydelser.

mässiga association till färger. Vi finner oftast ljusa kalla

Men dessa associationer påverkas mycket av kulturer,

toner behagligare än mörka varma toner. Naturnära och

sammanhang och omständigheter. Till exempel färgen

brutna nyanser (kalla) upplevs av de flesta som lugnan-

röd kan symbolisera romantik, ilska, lycka eller fara

de, medan klara och färgstarka nyanser (varma) upplevs

beroende på kulturen, omgivningen och individuella

som uppiggande. Färger vi tycker om kan kopplas till

preferenser. (Bellantoni, 2005, 1–36; O’Connor, 2010)

objekt vi tycker om eller objekt som betyder mycket för

Det mesta av den existerande färgsymboliken är sådant

oss. Exempelvis vatten, som är viktigt för alla individer

vi lärt oss, och det finns inga bevis på att färger skulle ha

på jorden, är för det mesta blått. De flesta finner blåa

exempelvis terapeutiska egenskaper. (O’Connor, 2011)

nyanser behagliga. På samma vis skapar en gröngul
nyans, som lätt kan kopplas ihop med rutten mat,
obehag. (Costa, Frumento, Nese & Predieri, 2018)

7. YTANS OCH MATERIALETS EFFEKTER
Samma färg kommer inte att se likadan ut målad på
väggen som den gör som tyg på soffan. Olika ytor och
material reflekterar ljus olika, vilket gör att vi upplever
dem som olika fast de skulle ha exakt samma färg. På
en slät yta upplevs färgen ljusare än på en yta med mer
struktur, eftersom skuggorna som bildas i en strukturerad yta gör den mörkare. En matt ytas färg upplevs
likadan oberoende av ljuset i rummet, och ytan upplevs
även som jämnare. Hur en glansig ytas färg upplevs kan
variera kraftigt, eftersom den reflekterar belysningen
och intilliggande färger. Dessutom syns ojämnheter
mycket bättre i en glansig yta. Genom att kombinera
olika material och ytor kan man skapa stora kontraster
utan att variera lika mycket i färg. (Andersson, 2016, 50)
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8. LJUSETS PÅVERKAN
Eftersom färg är ljus, behövs det ljus för att vi ska se

ljus, som man lätt neutraliserar med blåaktiga, blågröna

färg. Färger upplevs mer dämpade i ett rum med mindre

och gråa nyanser om man vill bevara en kallare färgton i

ljusinsläpp och mindre belysning, och tvärtom upplevs

rummet. Från väst är ljuset varmt rödaktigt och man kan

färgerna starkare och klarare i ett rum som är väl belyst

använda sig av grönaktiga och gråaktiga toner om man

eller som har mycket ljusinsläpp.

vill neutralisera effekten av ljuset.

Ljusets färgtemperatur påverkar hur vi upplever färger-

Det artificiella ljuset har också olika färgtemperaturer

na i vår omgivning. Det naturliga ljuset förändras efter

och olika bra färgåtergivning. Färgtemperaturen anges

årstiderna och dygnet. I Finland är det naturliga ljuset för

i Kelvin, där 4000K är neutralt ljus, 2700K–3000K är

det mesta kallt. Man ska beakta väderstrecken när man

varmvitt ljus och över 4000K är kallvitt ljus. Färgåtergiv-

väljer färgerna till ett rum, för ljuset som kommer från

ning anges i Ra-index, där Ra 100 är bästa möjliga och

norr drar mot blått, vilket gör att de neutrala tonerna lätt

allt över Ra 80 är bra. Tekniken och den artificiella belys-

skiftar i blått och kalla toner känns ännu kallare och vissa

ningen utvecklas i snabb takt, vilket gör att de flesta

röda nyanser upplevs mer lila. Med gulaktiga nyanser

LED-lampor man kan köpa i dagens läge har bra Ra-in-

kan man neutralisera det blåa ljuset. Ljuset som kommer

dex och Kelvin-värdet är tydligt utmärkt, så man vet vad

från öst är ganska neutralt och påverkar väldigt lite hur

man får när man köper belysning. (Teknos, 2020)

vi upplever färgerna. Från söder kommer det ett gult

2700K				4000K				5000K
varmvitt				neutralt				kallvitt
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9. FÄRGTRENDER
Förr gick det långsamt och det kunde ta flera decen-

Trendanalytiker Susanna Björklund säger (enligt Stefan

nier innan det skedde någon ändring i stilar och trender.

Nilsson) att Bauhaus 100-årsjubileum kommer att

Nuförtiden är det som att man knappt hinner få upp

påverka trenderna för 2020. Enfärgade nyanser på

tapeten på väggen förrän samma tapet utkommit i den

färgblock i geometriska och grafiska mönster kommer

nya, allra senaste färgsättningen. Det är inte bara en stil

att ersätta de blommiga mönstren vi sett ganska länge

som är trendig åt gången, utan flera olika stilar kan vara

nu. Det kommer också att läggas mer uppmärksamhet

lika trendiga samtidigt. (Andersson, 2016, 61–62)

på hur olika vi är som människor och hur alla har olika
behov, enligt Björklund. (Trendstefan, 2019)

Enligt trendexpert Rikke Skytte har vi gått från att för
några år sedan ha vita väggar och ljusa möbler till att

NCS har ett eget team som har förutspått färgtrenderna

sakta men säkert tillföra mer mättade och brutna färger

för 2021. Enligt dem kommer vi att kombinera ljusare

i vår inredning. Skytte förutspår att de mörkare färgerna

färger med mörka varma färger och använda rött som

kommer att stanna en längre tid eftersom vi idag gör

accentfärg. (NCS Colour AB, 2020)

exempelvis våra kök i mörka färger, vilka man inte byter
ut lika ofta. (Troldtekt A/S, u.å.)

Färgtrender 2021 enligt NCS Colour.
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9.1 Intercolor Finland
Intercolor är ett internationellt färgråd bestående av 15
medlemsländer. Personer som arbetar med mode och
design samlas runt samma bord och diskuterar världsomfattande färgtrender. Rådet samlas två gånger om året på
olika platser i världen. Efter varje möte utarbetar medlemmarna en färgprognos för säsongen till sitt eget land.
Färgkartan fungerar sedan som verktyg för formgivare i
bland annat bil-, mode- och kosmetikabranschen.
Tanken som ledde till grundadet av Intercolor 1963 var att
man behövde en oberoende organisation som inte strävade efter vinst, där branschens experter kunde diskutera
fritt. Industrin ville ha en översikt över den kommande
säsongens färger, så att planeringen inte skulle bli en gissningslek.
Till Intercolor Finland, förkortat ICfin, hör sju stycken medlemmar, där Tuija Maija Piironen är ordförande. Arbetsgruppens medlemmar samlas med jämna mellanrum för
att diskutera sina färgobservationer. Alla länder samlar
intryck från sitt eget land, för att sedan sammanställa
allting på det internationella mötet och arbeta fram en
gemensam vision och gemensamma riktlinjer.
För att förutspå trender behöver färgexperterna ha öppna
sinnen och ständigt följa med vad som händer i världen
och på gatorna. Experterna söker efter saker som har betydelse för oss och som berör våra liv. De ser på till exempel
gatumodet, filmer, politik, kultur, teknologins utveckling
och tidens anda. (Gronow, 2018; Karttunen, 2018)
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9.2 Färgtrendernas historia
Jag har samlat ihop trendfärgerna från år 1900 till år
2000 till en färgkarta som jag skapat utgående från
videoklipp, fotografier, tapeter, tyger och beskrivningar.
Jag ville inte ta med äldre trender eftersom det då finns
mycket mindre att gå efter och det som finns är baserat
på hem där det enbart bodde förmögna och högt uppsatta personer, vilket alltid är en ganska liten del av hela
befolkningen (Andersson, 2016, 61–62). Jag ville också
fokusera på trender vi sett och upplevt i Finland. Färgerna jag har samlat ihop kunde finnas på väggar, tyger,
snickerier och i detaljer. Med denna översikt hoppas jag
att man skall få en bild av hur färgtrenderna har förändrats.
Själv reflekterade jag över att man gått från brutna,
dämpade toner till allt klarare och renare toner. Detta
beror säkert dels på att man tidigare använde det som
var tillgängligt och tekniskt möjligt att tillverka, dels på
att tekniken utvecklades så att det fanns en möjlighet
att ta fram renare färger i vilken kulör som helst och på
vilket material som helst.
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(Heikkinen, 2009; Sommar, 2018a, 2018b, 2018c; Yli-Ojanperä, 2018; Gudmundsson, 2010, 322 – 326; Andersson, 2016, 63 – 73)

10. ETT FÄRGFYLLT ARBETE
Att jobba med färgsättning kan man göra på olika sätt.
Man kan förstås vara specialiserad på färgsättning, och
många

inredningsplanerare

eller

inredningsarkitekter

erbjuder färgsättning som en tjänst. Flera inredningsbutiker som har målarfärger och tapeter i sortiment erbjuder också färgsättning som en tjänst till sina kunder. Hos
färgtillverkare, som finska Tikkurila och Teknos, arbetar
också färgsättare och kulörexperter som hjälper kunder
med kulörval, tar fram nya färgpaletter och trendfärger
och skriver artiklar med råd och tips gällande kulörval. Man
kan arbeta med att förutspå trender, så som Intercolor och
NCS som tar fram färgkartor som sedan används av allt
från frilansande egenföretagare till bilindustrin. Jag har
tagit kontakt med flera personer och bett dem svara på
några frågor jag ställde (Se bilaga 1). Alla jag kontaktade
arbetar på ett eller annat sätt med färger och jag kommer
att referera de svar jag fick här för att ge en bild av hur ett
färgfyllt arbetsliv kan se ut.
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Harald Arnkil
Harald Arnkil är bildkonstnär och färgforskare som nyligen gått i pension från
sitt arbete som äldre universitetslektor inom färglära på Aalto-universitetet, högskolan för konst, design och arkitektur. Fortfarande gör Arnkil en hel del arbete
relaterat till färgforskning som att hålla föreläsningar och göra granskningar av
forsknings- och examensarbeten. Just nu skriver Arnkil en avhandling med ämnet
”Colours in the artistic process of contemporary artists”, men meningen är att han
så småningom skall tillbringa mera tid med att måla hemma i sin ateljé.
Arnkil berättar att intresset för färger har funnits sedan han var barn, och runt
12-årsåldern började han intressera sig för färg ur en estetisk och konstnärlig synvinkel, vilket sedan utvecklades till ett forskningsämne i vuxen ålder. Idag strävar
han efter att hitta balansen mellan att forska och att skapa konst.
Det som inspirerat Arnkil till att arbeta med färg är naturen med dess färger
och ljus samt några av hans lärare, av vilka han nämner färg- och kulturforskare
Donald Pavey i England under åren 1972–1975 och färg- och kompositionläraren
Timo Aalto från Finlands konstakademi 1975–1979. Som ung såg Arnkil många för
honom viktiga konstverk och konstnärer i London, Paris och Amsterdam. Utan att
räkna upp dem alla vill Arnkil ändå nämna konstnären Sonia Delaunay som han
under en tidsperiod gillade särskilt mycket.
Arnkil hoppas att de senaste resultaten inom färgforskningen kommer att bli mera
kända och tas i användning i grundskolor, institut och universitet, så att vi i framtiden kan få en förståelse för att färgerna är mer än bara ytan.
När jag frågar Arnkil vad det bästa med färg är, svarar han (översatt från finska):
”Det, att den är ständigt närvarande i allting, det är en inre och yttre sak samtidigt
och både en sinnesnjutning och en intellektuell utmaning.”
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Lena Nyholm
Lena Nyholm är inredningsdesigner i sitt eget företag sedan 14 år tillbaka. Nyholm
tar emot frilansuppdrag av hotell, tv-produktioner, företag och privatpersoner. När
Nyholm inte letar efter t.ex. ett nytt och inspirerande kontor är hennes arbetsdagar fyllda av väldigt varierande arbetsuppgifter. Vissa dagar består av kundmöten
och konsultationer samt att kontakta hantverkare och leverantörer, medan andra
dagar består av skapandet av moodboards, beställning av möbler, planering och
organisering. Och det roligaste enligt Nyholm är de dagar man får färdigställa ett
projekt, möblera och styla miljöer.
Det viktigaste för Nyholm i hennes arbete som inredningsdesigner är att skapa
miljöer som människan mår bra i och trivs i. Nyholm menar att vita väggar är
normen i skandinavisk inredning och att människan inte mår bra av det, vilket hon
vill få oss att förstå. I miljöer fyllda av färger och textur, som i naturen, trivs vi bäst,
enligt Nyholm. Naturen nämner hon också som sin dagliga inspirationskälla.
Nyholm säger att utmaningen inom arbetet som inredningsdesigner idag är att
det finns så många myter, trender och ett starkt behov av att ”visa upp sig” att
vi glömmer bort att inreda för vår egen skull. Vi borde istället sträva efter att
lyssna på våra egna känslor och våga skapa överraskande och inspirerande miljöer
omkring oss.
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Tuija Maija Piironen
Tuija Maija Piironen är en frilansande textildesigner och samtidigt ordförande för
Intercolor Finland, ICfin ry. Hemma bland en stor mängd lådor innehållande färgmaterial sorterade efter nyans arbetar Piironen med att planera och förbereda
föreläsningar, workshops och möten med arbetsgruppen från ICfin.
Redan före sina studier inom textildesign fick Piironen se hur stor betydelse färgvalen har i designbranschen, när hon jobbade som assistent på en liten designbyrå.
Piironen utexaminerades som textildesigner från Konstfack, Stockholm 1982 och
hann jobba som textiltrycksformgivare, koordinator och kollektionschef för Finlayson Oy:s beklädnadstextilenhet i 10 år. Att följa med förutspådda färgtrender och
materialens utveckling blev en viktig del av arbetet med att kunna sammanställa
färgkartor för olika tygkvaliteter. Vid några tillfällen representerade Piironen sin
arbetsgivare under Intercolors finska arbetsgrupps färgmöten, vilket gjorde att
Piironens intresse för färgplanering växte och hon grundade Intercolor Finland,
ICfin ry år 2004.
När man arbetar med färger är det ingen enkel uppgift att hänga med i utvecklingen och att förstå vad som är på gång för att sedan ge sina observationer ett
förståeligt uttryck, säger Piironen. En utmaning med kundsamarbeten är att man
vill kunna erbjuda en ny syn på färger som samtidigt stöder företagets image eller
förstärker produktens budskap. Som ordförande för en organisation stöter man
på mer konkreta utmaningar som att hålla verksamheten lönsam och att nå ut till
alla intresserade parter.
Piironens entusiasm och inspiration får hon av det hon ser omkring sig, hon gör
ständigt anteckningar och vistas ofta på konstmuseer och på utställningar. Det
bästa är att se nya färger i gatubilden som kanske inte varit trendiga på ett tag för
att sedan komma tillbaka, säger Piironen och hon hoppas att man även i framtiden
kommer att förstå hur viktigt det är att kunna välja rätt färger och att färgbranschen fortsätter vara intressant.
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Utrymmet som blev underlaget för färgsättningsmeto-

På grund av källarens låga placering finns det oftast

derna jag har prövat är en nybyggd källarvåning i ett

dåligt med fönster. Belysningen kan bestå av en naken

egnahemshus. Övrevåningen renoverades för några år

lampa i taket, mitt i rummet. Det är mörkt, trångt och

sedan och samtidigt byggdes källarvåningen till. Källar-

oinspirerande.

våningen förblev oinredd trots att huset är bebott. Nu
ska projektet återupptas och källarvåningen är i behov

Den här källarvåningen faller dock helt utanför den all-

av inredningsplanering. Det dominerande elementet

männa uppfattning om hur en källarvåning ser ut. Med

i utrymmet är bergväggen som kommer att lämnas

en takhöjd på 2,60 och fullstora fönster åt två väder-

synlig. Bergväggen utgör riktningen för färgsättningen

streck känns detta utrymme luftigt, tidsenligt och inbju-

och skapar utmaningar när det gäller möblering och

dande. Även jag var skeptisk till detta projekt, på grund

ljussättning.

av förutfattade meningar om källarutrymmen, men jag
ändrade mig så fort jag satte foten innanför dörren. Jag

Källarvåning eller källare låter inte som ett trevligt

såg möjligheterna i det stora utrymmet, men jag såg

utrymme. De flesta tänker nog på en lite bortglömd

också utmaningarna. Utmaningarna satt inte enbart i

våning i bostaden som besöks sällan av dem som bor

utrymmet, utan i mitt eget kunnande. Med det här pro-

i bostaden och ännu mer sällan av gäster. Utrymmet är

jektet skulle jag komma att planera inom flera områden

kanske bara delvis inrett, för allt för länge sedan. Tak-

som var helt obekanta för mig. Istället för att se utma-

höjden är för det mesta lägre än i resten av bostaden,

ningarna som hinder, valde jag att se dem som en möj-

källarvåningen kanske inte ens räknas som bostadsyta.

lighet för mig att utvecklas.
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11. TIDSPLAN
Den preliminära tidsplanen

Den verkliga tidsplanen

Den preliminära tidsplanen gjorde jag i stora block, med

TIll ”planering” hör till exempel kontakten med kunden,

förutbestämda möten och inlämningsdatum som riktlin-

att formulera frågor, boka tid till möten och förbereda

jer. Jag utgick från hur vi har jobbat med projekt under

inför möten. Hit hör också planering av hur jag ska lägga

utbildningen och delade därefter upp projektet i olika

upp texten, vad jag vill att den ska innehålla och i vilken

moment. När man arbetar med en kund, eller när arbetet

ordning den ska komma. Även planering av vad jag vill få

involverar andra parter, är det alltid lite svårare att förut-

gjort under kommande dagar och hur jag ska prioritera

säga en exakt tidsplan och jag ville därför ha en tidsplan

hör hit. Dessutom finns förberedande inför presentationer

med stor flexibilitet, men bibehålla en tydlig plan för hur

och handledningar här. Under ”planering” har jag också

projektet ska framskrida.

diverse oidentifierbart funderande som rör detta arbete.

På den preliminära tidsplanen syns också sådant som

Under ”Text” har jag lagt allt skrivande och läsande.

senare har fallit bort, som till exempel ett samarbete

”AutoCAD” betyder bottenplaner och ritningar. ”Sket-

med Teknos, som jag valde att inte utföra eftersom pro-

chUp” är förstås 3D-modellen, men jag har också jobbat

jektet som sådant är stort och innehåller flera för mig

mycket med möbleringen

obekanta områden, som kunde komma att kräva mer tid.

använt mig av SketchUp när jag planerade trappans

i SketchUp. Jag har också

och bastulavens utformning. Där det är markerat ”Färgsättning” har jag jobbat med färgsättningsmetoderna,
oftast i Adobe Photoshop. ”Produktsök.” betyder att
jag har sökt produkter, material och möbler, via nätet, i
butiker eller på mässa. Med ”Layout” menar jag att jag
har jobbat med layouten för boken och färgpaletternas
utseende.
Den största skillnaden mellan den preliminära tidsplanen
och den verkliga tidsplanen är att jag oftast jobbat med
flera saker samtidigt och i mindre etapper, till skillnad
från hur jag planerat att jag skulle jobba.
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12. KUNDPROFIL
Min kund är en familj bestående av ett par med två
pojkar i yngre tonåren, bosatta på landsbygden. Familjen
har en stilsäker smak och huset är smakfullt renoverat
och inrett med finska designklassiker och mycket konst.
Möbler skaffar de gärna via auktion eller begagnat via
andra kanaler. Det syns i inredningen att frun är konstnärlig, har ett öga för färg och inredning, en kärlek för
gröna växter, samt att det finns ett intresse för jakt bland
pojkarna i familjen. Släkt och vänner samlas gärna i detta
trivsamma hem och varenda kvadratmeter kommer till
nytta. Familjen deltar aktivt i renoveringen och utför en
hel del själv, återanvänder där det är möjligt och satsar

12.1 Utgångsläget
Bilden nere till vänster är tagen från trappan/sällskapsrummet mot hjälpköket. Bilden till höger är bergväggen
i sällskapsrummet sedd från ingången till groventrén.
På motsatt sida: bilden nere till vänster är tagen från
omklädningsrummet/farstun. Till höger på bilden ser
man in i badrummet och bastun och till vänster ser man
hjälpköket. På bilden nere till höger ser man bergväggen i bastun.

på kvalitet och hållbarhet.
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13. PLANERINGSPROCESSEN
Jag träffade kunden första gången i början av oktober,

Snabbt fick jag tag på ursprungliga ritningar från bygg-

och i slutet av oktober bestämde jag mig för att ta mig an

nadsplaneraren, men lika snabbt konstaterade jag att de

projektet. Direkt fick jag en lista på vad de önskade och

inte var till så stor nytta eftersom mycket hade föränd-

vad de behövde, dock var det lite oklart med tidtabellen

rats under projektets gång och att det inte fanns många

för deras projekt. Jag har under hela processens gång

mått som stämde överens med verkligheten. Jag fick ta

haft kontakt med kunden via WhatsApp och har kunnat

alla måtten på nytt och tog även bilder av utrymmet i

ställa frågor vartefter. Att ställa frågor via meddelanden

dess dåvarande skede. För att få en bättre helhetsbild

kan kännas lite stelt, men å andra sidan hade jag svar på

av utrymmet började jag med att skapa en 3D-modell

mina frågor i skrift och kunde när som helst gå tillbaka

i SketchUp. 3D-modellen har hjälpt mig under hela pro-

i vår konversation och dubbelkolla information. Fast jag

jektet och har också fungerat som ett bra hjälpmedel vid

antecknade flitigt under våra möten, så kunde jag inte

kundmöten.

alltid vara säker på att jag fått med allt.
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13.1 Behovsanalys
Utrymmet omfattar ca 90 m2 totalt, indelat i fyra rum,
varav ett är större med öppen planlösning. I utrymmet
med öppen planlösning ska trappan till övre våningen
finnas, samt ett sällskapsrum, hjälpkök och omklädningsrum/bastuingång. Det finns ett rum för bastun, ett
rum för badrum och ett rum för groventré/wc. Det finns
två ytterdörrar av vilka en är bastuingången, som man

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bastu
Badrum
Omklädningsrum och farstu
Hjälpkök
Sällskapsrum och trappa
Groventré och wc

kommer till från verandan på utsidan. Den andra ingången är en groventré med wc.
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Bastun behöver sittplatser för 4–8 personer. Bastun

Trappan behövs för att man ska kunna ta sig från

kommer att eldas med ved och aggregatets placering

källarvåningen till mellanvåningen och tvärtom. Den

är därmed vid skorstenen. Aggregatets storlek bestäms

kommer att användas dagligen och troligtvis flera

utgående från bastuutrymmets storlek i kubik, som är

gånger per dag. Eftersom bostadens hjälpkök finns på

33 m³. Bergväggen är synlig även i detta utrymme. Det

källarvåningen, så måste trappan vara rymlig och lätt att

finns ett högt placerat fönster.

gå upp och ner i fast man har famnen full med tvätt.

I badrummet sska det finnas plats för två duschar
och ett badkar. Badrummet är stort och det kan finnas
ett behov av en duschvägg i någon utformning. Det
finns ett fönster i utrymmet.

Omklädningsrummet

Trappan kommer att placeras nära bergväggen, och
man vill inte att trappan ska skymma bergväggen allt för
mycket och inte heller ta för stor uppmärksamhet.

I groventrén finns det plats för wc, handfat, förvaring och torkning av arbetskläder. På golvet kommer

som

det att finnas en stor golvsil för att man lätt ska kunna

ingång och behöver plats för ytterkläder och skor, samt

fungerar

även

spola av smutsiga arbetskläder och skor. Mellan wc och

plats för att förvara handdukar, badrockar och annat

ytterdörr kan behövas en mellanvägg. I detta rum måste

man kan behöva i badrummet eller bastun. Mellan

det reserveras plats för tekniskt utrymme och elskåp.

omklädningsrummet och resten av utrymmet behövs
det någon form av insynsskydd, till exempel en dörr.

I hjälpköket ska det finnas plats för tvättmaskin,

En sak var klar redan från första kundmötet; att kunden
önskar rött tegelgolv i fiskbensmönster. Tegelgolvet
kommer att finnas i det större öppna utrymmet som

handfat, städskåp, förvaring och plats för smutstvätt.

omfattar omklädningsrum, hjälpkök och sällskapsrum.

Tvättstugan är placerad i samma utrymme som trappan,

Till övriga utrymmen önskade kunden stora kakel och

sällskapsrummet och omklädningsrummet och man

klinkers. Stilen skulle få vara modern och tidlös. Kunden

behöver ta i beaktande att ljudet av tvättmaskinen eller

poängterade också att utrymmet får se ut som en

tvätthögars synlighet kanske inte är önskvärt i denna

källare, för det är det det är.

öppna planlösning.

Sällskapsrummets

Angående tegelgolvet var jag i kontakt med Tiileri, som
placering är inte bestämd

tillverkar tegelkakel. Enligt Marianne Mäenpää från Tiileri

och beror mycket på trappans utformning och place-

fungerar deras tegelkakel bra inomhus och med golvvär-

ring. Man ska kunna sitta och umgås före och/eller efter

me. Hon rekommenderar att man behandlar tegelkaklen

bastun.

med stenvax en gång före montering och en gång till när
de är på plats.
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13.2 Trappan
Att planera en trappa var ett helt främmande område för

Vid planering av trappräcken hade jag mycket hjälp

mig. Jag började med att söka inspirationsbilder utgå-

av RT-kortisto, där alla byggstandarder finns. Enligt

ende från kundens önskemål om en modern trappa som

RT-kortistos anvisningar planerade jag en trappa med

inte skymmer bergväggen för mycket. Snabbt konsta-

trappräcke på båda sidor av trappan, fast bergsväggen

terade jag att det finns väldigt många olika modeller av

är på ena sidan. Det gjorde jag eftersom bergväggen

trappor. Jag skissade några olika modeller för att få en

är ojämn och det enligt rådande bestämmelser inte

bättre bild av hur jag ville att trappan skulle se ut.

får finnas plats för en 50 x 50 mm kub att falla mellan
trappa och vägg.

Nästa steg var att besluta hur trappan skulle placeras
i utrymmet, för att jag skulle kunna jobba vidare. Jag

De två nedersta trappstegen i trappan är bredare åt båda

gjorde skisser av tre olika modeller som jag presentera-

hållen för att man skall stiga upp eller ner i trappan i en

de för kunden (Se bilaga 2). Tillsammans med kunden

bredare vinkel, som ger ett bättre flöde i utrymmet. Som

kom vi fram till att en L-modell passar bäst i utrymmet.

förslag kan man göra de två nedersta trappstegen av

Jag tog även mått av kundens befintliga trappa på över-

tegel, så att de smälter in med golvet och trappan känns

våningen för att få samma rytm i trappstegen. Eftersom

mer som en del av helheten. Under trappan kommer det

den nya trappan i källaren och den befintliga trappan på

att bli bra med utrymme för förvaring om man så önskar,

övervåningen kommer att kunna ses samtidigt bestäm-

man kan förslagsvis lämna utrymmet öppet för att dölja

de jag mig för att planera en trappa i samma stil som

bergväggen så lite som möjligt.

den befintliga.
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Trappsteg av trä

Trappsteg av tegel

PROJEKT
Examensarbete
RITNING
Trappan
PLANERARE
Frida Eriksson
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SKALA

7.3.2020

Ingen skala

13.3 Bastun
I planeringen av bastun måste jag ta hänsyn till bastu-ug-

har också en sittplats som är djupare, så att man kan

nens placering, storlek och säkerhetsavstånd. Berg-

sitta med fötterna uppe på bänken om man föredrar

väggen vill man inte täcka in helt och hållet. Området

det. Alla mått på bänkar och trappsteg stämmer överens

ovanför bergväggen kanske kan utnyttjas till hylla eller

med byggstandarderna för bastu av RT-kortisto.

avställningsyta. Bastulaven måste planeras så att man
kan se utsikten genom fönstret, om det är möjligt.

Jag har planerat bastulavens position och utformning
för att rymma minst åtta personer med hänsyn till alla

Bastuugnens placering ändrades efter det andra kund-

regler, anvisningar och standarder. Alla mått jag anger är

mötet eftersom det konstaterades att det behövs en

riktgivande, eftersom bergväggens form kräver att nog-

så stor kamin att den inte får plats där den från början

grannare mått tas av byggare i byggnadsskedet. Jag har

var tänkt. Vi diskuterade också möjligheten att kunna

inte planerat hur bastulaven ska konstrueras eller bäras

elda bastun från andra sidan väggen, vilket skulle ge

upp.

ett brassken i det tilltänkta sällskapsrummet. Det skulle
också underlätta vid eldning samt ge möjlighet till förvaring av ved i närheten. Till detta används en så kallad
tunnel-bastuugn.
Man beräknar bastuugnens storlek utgående från
bastuns storlek i kubikmeter, vilken är ca 33 m³. Eftersom det finns en oskyddad stenvägg i utrymmet måste
man räkna med ytterligare 0,8–1,5 kubikmeter per kvadratmeter oskyddad stenvägg för att bastuugnen ska
ha tillräcklig effekt. (Narvi Oy Finland, u.å.) Stenväggens
areal är cirka 10 m², vilket betyder att man måste ha en
bastuugn med tillräcklig effekt för ett utrymme på 41–48
m³.
På bastulaven ska det finnas plats för 4–8 personer. På
bredden behöver man ca 60 cm rum per person, vilket
betyder att det måste finnas minst 480 cm bastulave för
att åtta personer ska få plats att sitta i bastun samtidigt.
(Liikkanen, 2016) Trots att bastun är av den större sorten
så fanns det inte många möjligheter gällande placeringen av bastulaven. När jag planerade bastulaven hade jag
i åtanke att man ska kunna bada bastu bekvämt om man
är bara två personer, fyra personer eller så många som
åtta personer på samma gång i bastun. Bastulaven
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PROJEKT
Examensarbete
RITNING
Bastu
PLANERARE
Frida Eriksson
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7.3.2020
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13.4 Badrummet
I badrummet ska det finnas plats för två duschar och ett
badkar. Badrummet fungerar som genomgång till bastun,
och gången bildar en naturlig uppdelning av rummet i
två sidor. På den ena sidan sitter ett fönster, vilket gör att
duscharna med fördel inte placeras där utan på motsatta
sida av rummet. Detta gör sedan att badkaret automatiskt placeras under fönstret, där det också gör sig bäst.
För att avskärma duscharna och uppnå en intimare stämning finns det behov av någon form av duschvägg som
samtidigt skulle fungera som stänkskydd mot gången i
badrummet. För att få in naturligt ljus även till duscharna skulle duschväggen med fördel kunna vara av glas.
På ett av mötena med kunden kom det fram att man
önskade förvaring av handdukar i omklädningsrummet
utanför badrummet. Ett annat önskemål av kunden var
att få in trämaterial i badrummet för en mjukare känsla.
Som en kombination av dessa önskemål tog jag fram ett
förslag med en kaklad duschvägg med plats för förvaring i trä eller träimitation på andra sidan av väggen.
Till utrymmet önskade kunden stora kakel och klinkers
i samma stil som de vackra klinkers de installerat i sin
tambur på övre våningen som var ljusa och grågröna
med en levande marmorerad yta. Då stora klinkers kom
på tal frågade jag kunden hurdan golvsil de hade tänkt
sig med tanke på den lutning i golvet som stora klinkers
kräver. Kunden var fullt medveten om att det behövs ett
linjeavlopp (mera känt som unidrain) till stora klinkers
och det var till och med redan införskaffat.
Vid det andra kundmötet kom det fram att badkaret
gärna skulle få vara ett inbyggt badkar istället för ett
trendigt fristående badkar. På det viset kan man utnyttja utrymmet bättre i form av avställningsýtor och man
slipper de tomma dammsamlande knutarna som uppstår
runt ett fristående badkar.
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PROJEKT
Examensarbete
RITNING
Badrum, skärning A-A
PLANERARE
Frida Eriksson

36

DATUM

SKALA

8.3.2020

Ingen skala

900

100

1900

2100

900

400

35

365

35

365

880

PROJEKT
Examensarbete
RITNING
Badrum, skärning B-B
PLANERARE
Frida Eriksson
DATUM

SKALA

8.3.2020

Ingen skala

37

13.5 Omklädningsrummet
Mellan utrymmet som fungerar som farstu och omkläd-

så sittplats och krokar för kläder och handdukar. För att

ningsrum och utrymmet för hjälpköket behövs det

ytterligare mjuka upp helheten skulle en av väggarna

någon form av insynsskydd när utrymmet används som

kunna vara träpanel.

omklädningsrum. För att behålla känslan av ett öppet
utrymme och för att inte behöva lägga till en dörr i en

Innanför ytterdörren kommer det att finnas ett trapp-

passage som kommer att användas flitigt, så är ett bra

steg, vilket man med fördel kan göra djupare för att på

alternativ här en inbyggd skjutdörr. En skjutdörr gör att

så vis dela in utrymmet i omklädningsrum och farstu.

man kan lämna passagen öppen utan att en dörr står i

På det här viset får ytterkläderna en egen plats. För

vägen. För att skjutdörren inte skall förminska utrymmet

ytterkläder behöver det inte reserveras mycket plats

eller hindra ljusinsläppet från fönstren kan den göras i

eftersom detta inte är en huvudingång och det inte är

glas. För att fortfarande ge önskat insynsskydd när det

meningen att ytterkläder ska förvaras här.

behövs skulle glaset vara bara delvis transparent, till
exempel mjölkfärgat eller ha ett inetsat mönster.
Öppningen mellan omklädningsrummet och hjälpköket
är ca 2100 mm bred, vilket skulle kräva en väldigt stor
skjutdörr. För att försäkra mig om hurdan skjutdörr som
bäst lämpar sig för detta var jag i kontakt med Joro Oy
som tillverkar bland annat skjutdörrar. Tiina Boman från
Joro Oy svarade mig att de inte kan tillverka dörrar som
är bredare än 1800 mm och att man i så fall måste ha
två dörrar som sitter på var sida om öppningen. I detta
fall är det inte möjligt att installera en skjutdörr på andra
sidan öppningen, men man kan istället förminska öppningen genom att bygga till en vägg på endera sidan,
så att en 1800 mm bred dörr skulle passa. Jag ville inte
bygga ut och förlänga den redan ganska långa väggen,
så det andra alternativet var att bygga ut en liten vägg
på motsatt sida.
På golvet ska det vara tegelgolv och på väggarna ska
det vara putsbruk. Även i det här utrymmet önskade
kunden att man skulle kunna ha inslag av trä för att
mjuka upp bland de andra hårda materialen. För att få in
träytor i utrymmet planerade jag en inredning med lösa
möbler av trä. Möblerna ska ha förvaring, gärna med
avställningsyta för exempelvis väskor. Det behövs ock
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13.6 Hjälpköket
I planeringen av hjälpköket fick jag utgå från att tvätt-

När jag skissade på olika lösningar kom jag konstant

maskinens placering redan var bestämd till den ena

tillbaka till att en I-modell fungerar bäst. Jag hade flera

väggen. Jag måste ta i beaktande att utrymmet som är

alternativ med arbetsytan placerad under fönstret, vilket

reserverat för hjälpköket också kommer att fungera som

försvårade åtkomsten till handfatet och till tvättmaski-

genomgång mellan omklädningsrummet och sällskaps-

nen, vars placering var bestämd till den andra väggen.

rummet.

Att placera största delen av hjälpköket nära fönstret fick
hela utrymmet att framstå som en lång korridor med

Kunden önskade mycket förvaring och det löste vi med

mycket outnyttjat utrymme.

höga skåp som utnyttjar takhöjden till fullo. I skåpen
kommer det att finnas bra med utrymme för förvaring

De höga skåpen planerade jag så att det finns två höga

av textilier och bra med plats också för stora städred-

skåp på var sida om arbetsytan. Kompositionen är på

skap som golvmopp, dammsugare och strykbräda. De

det här viset symmetrisk och delar samtidigt upp förva-

översta skåpens funktion blir förvaring av exempelvis

ring så att man kan förvara handdukar och sängkläder

säsongskläder eller juldekorationer.

på den ena sidan och städredskap på den andra sidan.

Förutom höga skåp med mycket förvaring, ska det
finnas arbetsyta och handfat, samt plats för smutstvätt
och tvättmaskinen. Arbetsytan skall vara tillräckligt
rymlig för att man ska kunna vika tvätt, stryka kläder
eller kanske byta mylla i en blomkruka. Handfatet måste
placeras med sådant avstånd från tvättmaskinen att
man enkelt kan flytta ett klädesplagg som varit i blöt
från handfatet till tvättmaskinen. Samma gäller avståndet mellan smutstvätt och tvättmaskinen – de ska placeras på ett avstånd som gör det smidigt att tvätta kläder.
När det gäller torkning av tvätt, så kommer tvätten att
hängas utomhus när det är möjligt och annars inomhus
där det finns plats. Det behöver inte reserveras ett särskilt utrymme för torkning av kläder och kunden önskade
ingen plats för torktumlare. Jag har inte markerat någon
plats för torkning av tvätt i min planering, men jag har
haft i åtanke att det ska finnas tillräckligt utrymme för
att man enkelt ska kunna ställa fram en torkställning full
av tvätt utan att den är i vägen.
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3.

4.

5.

Säsongskläder
Handdukar och sängkläder
Tvättmaskin
Textiltvättmedel, sköljmedel, fläckborttagningingsmedel,
tvättpåsar...
Smutstvätt
Tvättmedel, trasor, tvättsvampar, städhandskar, dammsugarpåsar, strykjärn...
Mopp, dammsugare, hink, sopborste, strykbräde...

PROJEKT
Examensarbete
RITNING
Hjälpkök
PLANERARE
Frida Eriksson
DATUM

SKALA

1.3.2020

Ingen skala

13.7 Sällskapsrummet

13.8 Groventrén

Att möblera sällskapsrummet var en utmaning. Till skill-

I utrymmet för groventrén har det reserverats plats för

nad från de andra utrymmena så fanns här inga bestäm-

wc, som redan har en bestämd placering. Förutom wc

da placeringar för möbler, men däremot andra element

ska det finnas förvaring för arbetskläder, möjlighet att

som begränsade utrymmets möjligheter. I utrymmet

spola av arbetskläderna och sedan torka dem. Eftersom

finns bergväggen som man gärna framhäver på ett bra

det tekniska utrymmet också kommer att finnas här

sätt. Framför bergväggen finns trappan som med sin

och projektet ännu är i ett sådant skede att jag inte kan

placering delar rummet på mitten. På den ena väggen

veta det tekniska utrymmets exakta storlek, så kommer

utan berg finns luckan till bastuugnen som ger ett fint

planeringen av detta utrymme att bestå av ungefärliga

sken och som man gärna vill ha inom synhåll om man

mått och placeringar. Om denna planering inte vore

sitter i sällskapsrummet i väntan på att bastun ska bli

begränsad till detta examensarbete så skulle utrymmet

varm. Av säkerhetsskäl kan man inte placera möbler i

planeras i takt med att projektet framskrider.

närhet av bastuugnens lucka. Från sällskapsrummet
kommer man också till wc:n och groventrén, vilket gör

Det jag ville lösa var hur man ska kunna avgränsa toalet-

att möbleringen måste begränsas ytterligare för att inte

ten från groventrén för att skapa ett mer privat utrymme

hindra framkomligheten.

för toaletten. Ett alternativ var att avgränsa utrymmet
med hjälp av förvaring i form av höga skåp mellan toalett

Placering av möbler är möjligt under trappan och i

och groventré. Med denna lösning kvarstår dock de

utrymmet utanför dörren till wc och groventré. Att

faktum att man ser de smutsiga arbetskläderna när man

placera möbler under trappan känns inte som ett bra

använder toaletten, vilket kanske inte är ett problem för

alternativ eftersom utrymmet inte är stort nog för att

den som använder arbetskläderna. Däremot kanske man

två personer ska kunna sitta där bekvämt. Kvar blir då

vill undvika att behöva städa groventrén när toaletten

alternativet att placera möblerna i utrymmet utanför wc

används av bastugäster. Bästa lösningen på detta är att

och groventré.

sätta in en mellanvägg.

Kunden önskade att man i sällskapsrummet ska kunna

Genom att skilja groventrén och wc med en mellanvägg,

sitta och umgås, att det ska kunna fungera som en plats

så att de nu är två olika utrymmen gör det lättare för

för ungdomarna att vara på och att man också ska kunna

mig att planera inredningen till wc. Utrymmet för wc kan

bädda för nattgäster där. Den allra bästa lösningen i det

inte bli stort, för det måste finnas tillräckligt med plats i

här begränsade utrymmet är en utbäddbar divansoffa,

groventrén. Eftersom wc-stolens plats redan är bestämd

med ett litet bord som fungerar lika bra som soffbord,

finns det inte många möbleringsalternativ. Det finns

extra sittplats eller nattduksbord.

nu två dörrar till wc, som bildar en gång mellan dem i
utrymmet. Gången gör att handfatets placering måste
bli på motsatt vägg från wc-stolen.
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PROJEKT
Examensarbete
RITNING
Groventré och wc
PLANERARE
Frida Eriksson

42

DATUM

SKALA

8.3.2020

Ingen skala

13.9 Summering
Bastu med sittplatser för 4−8 personer. Tunnel-bastuugn som eldas från andra sidan
väggen.
Badrum med två duschar och badkar. Inbyggt
badkar placerat under fönstret, duscharna
placerade på motsatt vägg från badkaret.
Duschvägg med förvaring och duschvägg av
glas.
Omklädningsrum med plats för ytterkläder
på trappsteget innanför dörren. Förvaring
med avställningsyta under fönstret. Sittplats
bredvid badrumsdörren.
Inbyggd skjutdörr av glas mellan omklädningsrum och hjälpkök.
Hjälpkök med mycket förvaring i form av
höga skåp. Arbetsyta och handfat.
L-trappa i samma stil som befintlig trappa,
men med glas. Bred trappfot av tegel.
Sällskapsrum med utbäddbar soffa.
Mellanvägg mellan groventré och wc.
Groventré med förvaring, sittplats och plats
för tekniskt utrymme.
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14. LJUSSÄTTNINGEN
Det naturliga ljuset

Bergväggen

I den här källaren har det satsats på att få in mycket

Från början visste jag att jag ville belysa bergväggen

naturligt ljus. De fullstora fönstren åt två väderstreck gör

för att framhäva den på bästa sätt. Sättet som bergväg-

att dagsljuset når nästan alla rum. Även de två ytterdör-

gen är framtagen på gör att den har en yta av vertikala

rarna kommer att vara försedda med fönster för ytterli-

vågor. Om man belyste bergväggen med släpljus från

gare ljusinsläpp. Mellandörrarna till badrum och bastu,

sidan skulle man skapa kraftfulla skuggeffekter och på

och skjutdörren mellan omklädningsrum och hjälpkök

det viset betona väggens form. I detta fall kan man inte

kommer också att vara helt eller delvis av glas.

fälla in belysningen i väggarna av murblock, vilket skulle
betyda att man måste montera belysningen på väggarna. Belysning och synliga kablar längs med väggen
kan lätt störa helheten och ge ett ofullständigt intryck.
Ett annat alternativ är att belysa bergväggen underifrån, med belysningen infälld i golvet. Detta skulle
skapa en känsla av att berget är stort och tungt och att
man befinner sig under jorden. Trots en mäktig effekt,
så väljer jag att inte använda en belysning underifrån,
eftersom den lätt blir bländande. I det här fallet är
trappan placerad så att en belysning infälld i golvet
skulle lysa en rakt i ögonen när man går ner för trappan.
Alternativet som kvarstår är en belysning uppifrån. En
jämn belysning med stor spridningsvinkel skulle inte
framhäva bergväggen särskilt mycket. Därför kan belysningen istället vara en riktad punktbelysning som fokuserar ljuset till bergsväggen. Flera riktade punktbelysningar är enkla att fälla in i taket, och går bra att använda
både i sällskapsrummet och i bastun.
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Bastun

Omklädningsrummet

I bastun kommer det in dagsljus från ett högt beläget

Med ett stort fönster på ena väggen och en dörr med

fönster. Bergväggen kommer att belysas med riktad

lika mycket fönster på den andra väggen, får det här

punktbelysning. Vid bastuugnen kommer det att finnas

utrymmet mest dagsljus i hela källarvåningen. Trots det

en spotlight i taket för att man ska se vart man ska kasta

behövs det en bra allmänbelysning för kvällarna och sär-

vattnet, men det ger också en fin effekt när vattenångan

skilt den mörkare delen av året. Eftersom utrymmet inte

belyses. Under bänkarna man sitter på har jag planerat

är stort, krävs det inte mycket för att uppnå tillräcklig

en indirekt belysning som dels ger ett fint stämningsljus,

belysning. Här skulle man kunna använda sig av infällda

dels gör att man ser var man ska sätta fötterna.

downlights i taket, men för att mjuka upp intrycket lite
och skapa inbjudande stämning valde jag istället plafon-

Badrummet
Eftersom taket kommer att sänkas ner en aning i bad-

der som ger ett mjukt ljus.

Hjälpköket

rummet för att göra plats för ventilationen kan man
utnyttja det till att installera en belysning i taket i form

I utrymmet för hjälpköket finns också ett stort fönster,

av en LED-slinga som löper parallellt med alla väggar

som släpper in dagsljuset ända bort till bergväggen

av badrummet och bildar ett stämningsfullt indirekt

längst in i källaren. Vid den planerade arbetsytan i hjälp-

ljus. Hyllorna i duschen kommer också att förses med

köket behöver det finnas arbetsbelysning. Det är vanligt

indirekta ljuskällor som belyser hyllplanen ovanifrån. I

att man installerar arbetsytans belysning under de övre

gången som bildas mellan badkaret och duscharna har

skåpen, som en indirekt belysning. I det här hjälpköket

jag planerat in downlights i taket, för att skapa en bättre

kommer det inte att finnas övre skåp ovanför arbetsy-

allmänbelysning.

tan, istället kommer där att hänga tre stycken armaturer
från taket. Armaturerna kommer att vara försedda med

Ovanför badkaret finns det ett högt placerat stort

skärmar för att inte blända. Arbetsytan kan med fördel

fönster som kommer att ge mycket dagsljus i badrum-

vara i en ljus färg för att reflektera ljuset, men ha en

met. För att skapa en intimare känsla i badrummet som

matt yta som inte skapar bländande reflektioner. För att

är ganska högt i tak vill jag placera en hängande armatur

belysningen ska kännas sammanhängande så fortsätter

vid badkaret. Det finns inte mycket att välja mellan om

takplafonderna från omklädningsrummet ut i hjälpköket.

man vill ha en hängande armatur i badrummet som
följer säkerhetsdirektiven. En armatur som befinner sig
närmare än 60 cm från badkaret måste hänga på minst
170 cm höjd och ha IP-klass 24, 34 eller 44. (Turvallisuusja kemikaalivirasto [Tukes], u.å.). Efter många goda råd
och tips av Frida Almqvist som är ljusdesigner på Light
Bureau, bestämde jag mig för att hänga tre armaturer på
olika höjder bredvid badkaret, för att uppnå stämningen
jag var ute efter.
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Sällskapsrummet

Wc

Det här utrymmet är placerat längst bort från alla

Wc:n är ett utrymme dit det når väldigt lite eller inget

fönster, vilket betyder att det får allra minst dagsljus. Vid

dagsljus alls. Den självklara placeringen av belysningen

trappan kommer det att vara öppet till övre våningen

är vid spegeln och handfatet. För att inte behöva dra

och det kommer troligtvis in lite dagsljus från det hållet.

kablar utanpå väggen, så väljer jag att sätta en plafond i

Från bastuugnens lucka kommer det att komma ett sken

taket ovanför handfatet. Plafonden ska sitta ganska nära

från elden vid de tillfällen den är i användning. Den delen

väggen, så att man inte blockerar belysningen när man

av bergväggen som inte skyms av trappan kommer att

tvättar händerna. Plafonden ska ha ett jämnt spridande

belysas med riktad punktbelysning.

ljus som inte skapar kraftiga skuggor i ansiktet. Det här
lilla utrymmet skulle inte behöva mer belysning, men jag

I sällskapsrummet ville jag upprepa grupperingen med

har planerat in en downlight i taket, för att underlätta

tre lampor som redan finns i badrummet och hjälpköket,

vid städning, då man vill att belysningen ska nå alla vrår.

för att på det viset knyta ihop utrymmena. En hängande
armatur vid soffan i sällskapsrummet skapar också mer
”vardagsrumskänsla”.

Trappan

Groventré
Till groventrén kommer det dagsljus genom glaset i
ytterdörren. Groventrén kommer att vara ett utrymme
som är i daglig användning, men som man ändå vistas

Jag har inte planerat någon belysning som enbart lyser

en väldigt kort tid i. Man behöver kunna se kläderna som

upp trappan av flera orsaker. Dels vill jag skapa kon-

hänger på krokarna, kläderna i skåpet och elskåpet. Till

traster i ljussättningen genom att planera in obelysta

detta räcker det bra med en armatur mitt i taket i form

områden, dels vill jag inte framhäva trappan med ljus

av punktbelysning som man kan rikta åt det håll man

som skulle göra att bergväggen istället skulle försvinna

önskar.

i bakgrunden. Trappan kommer trots detta inte att bli
ett mörkt hål i inredningen eftersom den är omringad av
ljuskällor. Det finns belysning i sällskapsrummet, plafonderna i hjälpköket och brasskenet från bastuugnsluckan
som ger ljus till trappan.
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Summering
Bastun:

Riktad punktbelysning på bergväggen,
indirekt belysning under bastulaven och spotlight på
bastuugnen.

Badrummet:

Indirekt belysning i taket parallellt med
alla väggar, downlights i gången, indirekt belysning i
duschhyllor och hängande armaturer i grupp bredvid
badkaret.

Omklädningsrummet:

Plafonder i taket.

Ljussättningsplan
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Hjälpköket: Plafonder i taket och hängande armaturer med skärm ovanför arbetsytan.
Sällskapsrummet: Riktad punktbelysning på bergväggen och hängande armaturer i grupp vid soffan.
Wc:

Plafond ovanför handfatet och downlight mitt i
rummet.

Groventré:

Belysning med riktbara spotlights i taket.

15. FÄRGSÄTTNINGEN
För att kunna planera färgsättning utgående från de olika

För att kunna jobba med denna rosa nyans digitalt

principerna behövde jag en färg att utgå från. Man skulle

behövde jag en digital färgkod, med andra ord en hex-

kunna utgå ifrån en favoritfärg eller färgen på en befint-

kod. Med en hex-kod kan man specificera färg med hjälp

lig möbel, till exempel. I det här fallet finns det två förut-

av hexadecimaler. Koden är en sexsiffrig kombination

bestämda material som man skulle kunna utgå ifrån; det

av siffror och bokstäver som representerar en färg från

röda tegelgolvet och bergväggen. Jag valde att utgå från

RGB-färgsystemet. Hex-koden associeras med HTML,

bergväggen som står för en stor yta av källarutrymmet

hemsidor och skärmar där man använder färgsystemet

och som hur som helst kommer att vara en huvudfärg.

RGB. (Kiss, 2020; Techopedia, u.å.)

Nu har inte bergväggen endast en färg, utan den består

Det finns olika sätt att få fram närmaste färgkod på ett

av miljontals olika nyanser som man ser på närbilden av

objekt. Man kan till exempel använda sig av en färg-

berget. Det första intrycket man får är ändå att den är

kodsläsare som NCS Colourpin, som ger den närmaste

rosa. En blandning av rosa, beige och persika med toner

NCS-koden, eller så kan man söka upp närmaste nyans

som drar mot kall lila och varm brun. Så skulle jag beskri-

manuellt på en färgkarta. NCS-koden kan man sedan

va färgen i ord, helt utgående från min egen uppfattning.

konvertera till en Hex-kod. Man kan också ta en bild på
objektet och med hjälp av en app få fram färgkoden. Jag

Jag valde att skapa och jobba med färgpaletterna digi-

valde att använda mig av den sista metoden och Adobes

talt, för att det är ett bekant verktyg för mig och jag inte

app Adobe Capture.

har tillräcklig kunskap i till exempel akvarellmålning för
att kunna börja blanda färgnyanser själv. Att jobba med

Med Adobe Capture plockade jag ut fem olika nyanser

färger digitalt kan förstås ge missvisande resultat, bero-

från bilden jag tagit. Nyanserna är nära varandra och när

ende på skärmen man använder. För att försäkra mig om

man tar bort allt vitt och svart placeras de alla bredvid

att färgerna jag valde digitalt skulle fungera i verklighe-

varandra på färghjulet vid röd-orange och orange. Det

ten, skulle jag ha kunnat beställa tryckta färgprover eller

andra förutbestämda elementet, det röda tegelgolvet,

provmålat med färgerna. Den här gången hade jag inte

skulle också hamna på samma område i färgcirkeln,

resurser till det, så jag förlitade mig på min datorskärms

så det skulle inte gjort någon märkbar skillnad om jag

färgåtergivning.

utgått från tegelgolvet istället för bergväggen. Nu när
jag visste var på färgcirkeln huvudfärgen var placerad
kunde jag gå vidare med att testa färgsättningsmetoderna där man använder färgcirkeln som verktyg. För att
kunna testa metoderna som baserar sig på NCS-färgsystem behövde jag konvertera färgnyanserna jag plockat
ur bergväggen till närmaste motsvarande NCS-kod.
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Närbild av bergväggen.

De fem nyanserna jag plockade ur bilden av bergväggen:

De fem nyanserna utan vitt och svart:

De fem nyansernas konverterade till närmaste NCS-färgkod:

NCS S 0907-Y50R
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NCS S 1015-Y50R

NCS S 2010-Y60R

NCS S 3020-Y80R

NCS S 4020-Y50R

15.1 Färgpaletter med hjälp av
de olika metoderna
Färgcirkelmetoderna
Färgcirkelmetoderna är väldigt enkla att förstå med
tydliga regler. Metoderna säger hur många färger man
ska använda och hur färgerna ska förhålla sig till varandra. Det som man får komma fram till själv är hur mycket
vithet och svarthet färgerna ska innehålla, samt vilka

Jag har systematiskt skapat färgpaletter
med hjälp av de olika metoderna för att
testa deras användbarhet på ett inredningsprojekt. Resultaten har jag sedan analyserat
och kommenterat.

färger som ska fungera som huvudfärger respektive
accentfärger.

Gemensam nämnare-metoderna
Gemensam nämnare-metoderna kändes mycket mer

I dessa färgpaletter ingår inte de totalt neutrala färgerna svart, grått och vitt. Det är
inte meningen att dessa färger ska uteslutas
ur färgsättningen utan snarare fungera som
accentfärger som lyfter fram färgerna som
presenteras i dessa paletter.

systematiska, eftersom de baserar sig på siffrorna i en
kod. Siffrorna i NCS-koden står för procent, så i princip
skulle man kunna använda den här metoden också på
andra sätt än med hjälp av NCS-koderna. Jag har dock
utgått från koderna i NCS-färgsystemet. Metoderna
anger vad färgerna i färgpaletten ska ha gemensamt,
men de anger däremot inte hur många färger man ska
använda eller vilka färger man ska använda. Fast denna
metod verkade väldigt rättfram, så konstaterade jag
att det var långt ifrån enkelt när jag började leta bland
koderna. Jag hittade inget enkelt sätt att leta efter färger
med exempelvis samma vithet, jag fick helt enkelt gå
igenom alla färger. Det var också upp till mig att bestämma vilka färger jag skulle använda och hur många olika
färger jag skulle använda.
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Jag hade inga höga förväntningar på den här metoden

Den här metoden kändes från början lite tråkig och

och resultatet var ungefär det jag väntat mig; ganska

oinspirerande. Jag blev ändå positivt överraskad över

platt. Det är inget fel på färgkombinationen i sig, den

hurdan variation man kan skapa med så nära besläktade

skulle fungera fint på ett mindre område, som en logo

färger. Den här färgpaletten känns varm och utstrålar

eller ett mönstrat tyg. Men eftersom det tilltänkta objek-

en ombonad stämning, men den känns också mjuk och

tet nu är en inredning så känns den här lite väl ointres-

romantisk. För att neutralisera det mjuka och roman-

sant.

tiska som inte riktigt är den stämning jag är ute efter
till denna inredning, kan jag använda mig av grova och
rustika material

Monokrom
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Analog

Att använda sig av endast två färger kändes genast mer

Jag hade föreställt mig att denna metod skulle ge ett

begränsande. Jag hade väntat mig ett bra resultat av

färggrant intryck, och när man ser dessa kulörer i sin

den här metoden eftersom man i många inredningssam-

färgstarkaste nyans på färgcirkeln så är det lätt lite

manhang stöter på fenomenet komplementfärger och

avskräckande. De brutna och pastelliga tonerna ger ett

hur det balanserar upp helheten. Det är inte så att denna

betydligt lugnare intryck trots att de är fyra olika kulörer.

metod inte fungerar, det är snarare så att användandet

Samtidigt tycker jag att denna färgpalett ger ett intryck

av enbart komplementfärgerna inte skapar tillräcklig

av att vara mer genomtänkt, som om man lagt mer tid

variation för att fungera i en större helhet. Jag kan tänka

på den för att den består av fler färger. Jag gillar resul-

mig att använda mig av denna färgpalett i ett mindre

tatet av den här metoden och jag kan gott tänka mig att

rum som angränsar till andra utrymmen.

den här färgpaletten skulle fungera i en inredning.

Komplementär

Rektangulär
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Jag väljer att analysera dessa metoder samtidigt eftersom de inte skiljer sig nämnvärt från varandra. Båda
metoderna använder sig av tre olika kulörer som skapar
en triangel på färgcirkeln. När man utgår från tre olika
kulörer skapar det genast mera energi. De här metoderna verkar vara relativt enkla knep att ta till om man
snabbt och enkelt vill skapa en färgpalett som fungerar.

Triär
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Splitkomplementär

Av gemensam nämnare-metoderna tycker jag den här
färgpaletten lyckades bäst. Den här paletten innehåller
både ljusa och mörka färger, som skapar kontrast och
balans. Här finns också en kontrast i varma och kalla
toner.

Kulörhetslika

Svarthetslika
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Jag kommenterar svarthets-, vithets- och nyanslika

mellan ljust och mörkt, vilket gör en färgpalett intres-

metoderna samtidigt, för att inte behöva upprepa mig

sant. Ytterligheterna av ljust och mörkt är färgerna vitt

för mycket. Resultaten från de här tre metoderna är

och svart. Om man helt enkelt tillför någon av dessa

väldigt lika varandra − ganska platt. De enda kontras-

färger till färgpaletterna skulle de enligt min mening

terna som finns är dem jag försökt skapa genom att

fungera allra bäst.

kombinera kontrastfärger. Jag menar inte att den här
metoden inte fungerar, för färgpaletterna är i balans och
harmoniska. De saknar dock spänningen som uppstår

Vithetslika
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Nyansslika

Naturen
För att skapa paletten inspirerad av naturen gick jag
ut. När man bor på landsbygden behöver man inte gå
långt för att hitta natur. Jag blev genast fascinerad av
hur mycket färger det finns i naturen trots att jag valde
att gå ut en molnig dag under den gråaste av årstiderna.
Det som inte framkommer i beskrivningen av metoden,
men som jag upptäckte att är viktigt, är att man ska gå
nära. Titta på naturen på nära håll. Bilden jag tog som
referens är en närbild av barken på en tall.
Den här metoden kan vara lika svår som den kan vara
enkel. Naturen är full av färdigt komponerade paletter,
men att välja vilken man ska använda behöver inte vara
enkelt. Man kan också använda sig av den här metoden
när man inte vill ha en färdig palett utan endast behöver
inspiration till nya färgkombinationer.
Paletten jag skapade från naturen känns harmonisk och i
balans. De mörka och brutna tonerna bidrar också till en
ombonad känsla. Jag kan mycket väl tänka mig att den
skulle fungera i en inredning.
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Konstverk
Eftersom metoden går ut på att man ska välja ett konstverk, tapet eller mönster som man gillar, så kändes det
självklart att fråga om kunden ville bidra med någonting
till den här delen. Jag fick en bild av en Gallen-Kallela-rya
som hänger i ett rum hemma hos familjen, samt en bild
av en vacker målad tavla med skärgårdsmotiv. De här
paletterna gav mig en tydlig bild av vad kunden gillar.
Båda alternativen innehåller snarlika färger, den ena lite
mer dämpad än den andra. Utgående från det här är det
nu enklare för mig att komma fram till färgsättningen för
inredningen.
Som metod skulle jag säga att den fungerar bra och den
är otroligt snabb och enkel. Eftersom konstnären redan
valt ut färgerna och skapat en harmonisk helhet, behöver
jag inte göra så mycket alls. Det enda jag behövde göra
vara att plocka ut huvudfärger och accentfärger enligt
samma förhållanden som de förekommer i verken.
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15.2 Från färgpalett till
inredning
De förutbestämda huvudfärgerna i den här inredningen
kommer att vara bergväggens färg, som är en ljus rödorange nyans, tillsammans med tegelgolvet som också
är en röd-orange nyans. Kvar är väggarnas färg som
också kommer att stå som en huvudfärg eftersom de är
stora ytor. Accentfärgerna kommer att finnas på skåpen
i hjälpköket, kaklen, möblerna och i mindre inredningsdetaljer. Färgsättningen kommer också att kryddas

hela ytan upplevs lite mörkare. Tegelgolvet är inte heller
en jämn yta, utan kommer att skapa skuggor som ger
ett mörkare intryck. Man kan enkelt ljusa upp golvet
genom att använda en ljusare fog. Ytors grova strukturer kommer att balanseras upp av glasen i trappräcken,
dörrar och skjutdörrar, vars ytor är blanka och kommer
att reflektera rummens färger och belysning. De flesta
andra ytorna i inredningen, som skåpdörrar, möbler,
kakel och armaturer kommer att ha jämna halvmatta
eller matta ytor, vilket betyder att ljuset inte påverkar
hur vi upplever färgerna nämnvärt.

av en hel del träfärgat och frostat glas enligt kundens
önskemål. Vitt kommer att finnas i både trappan och
snickerier.

Ljus- och materialanalys
Färgsättningsprinciperna som jag har gått igenom och
prövat tar inte i beaktande sådant som ljusets färgtemperatur eller material. All artificiell belysningen i det här
utrymmet kommer att ha en varmvit färgtemperatur, och
eftersom de flesta ljuskällorna idag har god färgåtergivning så kommer inte färgvalen att påverkas. Genom
fönstren i bastun och badrummet och genom dörren i

Visualisering av paletterna ”analog”,
”rektangulär” och ”kulörhetslika”
Av de färgpaletter jag skapade utifrån principerna valde
jag tre som jag trodde skulle fungera allra bäst till en
inredning. För att pröva färgpaletternas användbarhet
sökte jag efter inredning och material som motsvarade
färgerna i paletterna. På det här viset fick jag en bild
av hur färgerna skulle fungera i en inredning. Till dessa
visualiseringar begränsade jag mig till inredningen i det
öppna utrymmet innehållande omklädningsrum, hjälpkök och sällskapsrum.

omklädningsrummet kommer det naturligt kallt ljus från
norr. Det kalla ljuset kan neutraliseras av träytor i bastun,
av att välja kakel i varma toner till badrummet och av
det röda tegelgolvet i omklädningsrummet. Ljuset från
fönstren som finns i omklädningsrummet och hjälpköket
kommer från öster, vilket har en neutral färgtemperatur
och kommer inte att påverka hur färgerna upplevs.
Materialen på de stora ytorna har alla varierande struktur. Bergväggen har väldigt grov struktur som skapar
skuggor och kommer att upplevas olika beroende på
hur ljuset faller på den. Den rappade ytan på väggarna
kommer att skapa massor av små skuggor som gör att
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Analog
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Rektangulär
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Kulörhetslika
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Den slutliga färgpaletten
Ingen av de här färgpaletterna beaktar kundens preferenser. I tavlan och ryan som kunden skickade till mig,
finns det mycket blått och grönt, så man kan anta att
det är de färger kunden vill ha. Då faller färgpaletten
”analog” bort, eftersom den innehåller varken blått eller
grönt. Om man vidare analyserar färgerna i tavlan och
ryan, så innehåller de ganska mycket svart och grått,
de är med andra ord brutna färger. Av färgpaletterna
”rektangulär” och ”kulörhetslika” skulle jag säga att
”rektangulär” innehåller mer brutna färger. Slutsatsen är
alltså att färgpaletten ”rektangulär” skulle fungera bäst
till detta projekt.
Trots att ”rektangulär” är en bra färgpalett, så var jag
inte riktigt nöjd. Eftersom det är ett kundarbete det är
frågan, så väger kundens preferenser tyngst och jag
måste också ta det i beaktande i planerande av färgsättningen. Kundens önskan var att det skulle vara modernt
men tidlöst och det skulle gärna få se ut som en källare.
Mycket av det kan man få till med hjälp av material, men
något jag inte fick att passa ihop med paletten ”rektangulär” är beskrivningen ”tidlös”. Istället för att leverera en
inredningsplanering som inte skulle kännas helt rätt så
valde jag att gå på magkänsla och välja en annan färgsättning, mer anpassad till kundens önskemål. Av alla
metoder väljer jag alltså att använda den anarkistiska.
Jag planerade inte en ny färgpalett från grunden utan
jag utgick från färgpaletten ”rektangulär” och färgpaletten av ryan. Den slutliga färgpaletten består av färgerna;
tegelröd, varm grågrön, djup varmblå, mörk turkos och
en neutral beige.
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Resultatet är en inredning med varma brutna färger,
kryddade med beige och vitt. Berg, tegel, kakel, glas och
rappade väggar blandas med träytor, en tygsoffa och
runda former i armaturer.
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Bastun har en bastulave med raka linjer i traditionell
utformning. Blickfånget är bergväggen som kommer att
belysas för att framhävas på bästa sätt. Badrummet och
bastun knyts ihop med hjälp av materialen som används
i båda utrymmen. Klinkerplattor i två olika nyanser har
varma beiga toner med en levande yta. Användningen
av rektifierade klinkers gör att fogen kan göras smalare
och i samma nivå som klinkersen, vilket skapar en illusion av att ytan skulle vara fogfri och en sammanhängande stor yta.
Träpanelen på väggarna i bastun upprepas på väggen
ovanför badkaret i badrummet. Glaset i dörrarna gör att
utrymmet känns öppet och luftigt. De hängande armaturerna skapar en känsla av lyx vid badkaret. Genom att
placera en matta av trä (se rumskort) på golvet nedanför badkaret får man bättre fotfäste när man stiger
i och ur badkaret. Runt det inbyggda badkaret finns
gott om horisontella ytor som kan användas som sittytor och avställningsytor. För en bekvämare sittplats
bredvid badkaret kan man här placera en trätrall på
sittytan. Grönväxter kan med fördel placeras på dessa
ytor bredvid fönstret. En förvaring i form av skåp och
hyllor i badrummet möjliggör förvaring av exempelvis
handdukar, badrums- och bastutvättmedel, sittunderlag, badskum och blockljus. Duschtvål och schampo har
sin egen plats på de infällda hyllorna vid duscharna.
Kunden kunde inte säga säkert huruvida de ville ha en
duschvägg med förvaring eller inte. Därför har jag här
inkluderat det andra alternativet som jag levererade till
kunden med ett badrum där en enkel duschvägg, utan
förvaring istället är i mitten av rummet och går från golv
till tak.
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Omklädningsrummet har två olika funktioner: omklädningsrum och farstu. För att hålla smutsiga skor borta
från omklädningsrummet, där man troligtvis vistas med
bara fötter, är ytterklädernas plats begränsad till det
breda trappsteget innanför dörren. Innanför ytterdörren
har jag placerat en fristående klädställning för jackor.
Trots den övervägande mängden hårda material ville jag
inte ta in några mattor i utrymmet. Golvvärmen gör att
teglen kommer att kännas behagliga att gå på och en
matta skulle täcka det vackra golvet.
Möblerna i trä i omklädningsrummet består av en byrå
under fönstret med avställningsyta och förvaring, en
kroklist på väggen bredvid badrumsdörren och en
bänk under kroklisten. I byrån kan man förvara diverse
udda saker som man kan behöva i ett omklädningsrum
eller i en farstu, till exempel: en spegel, deodorant och
hudkräm, ett par tofflor, ett paraply, en ficklampa eller
en klädborste. Krokarna är till för kläder, handdukar och
badrockar. Bänken kan man ha användning för när man
klär om. Den är placerad så att man också ser ut genom
fönstret när man sitter på den.
För att tillföra ytterligare trämaterial till omklädningsrummet har jag planerat en rustik panel i taket som
fortsätter ner på den väggen med fönster. Panelen är
vitvaxad och kommer att ljusa upp det redan väldigt
ljusa rummet. Genom att täcka den ena väggen med
träpanel skapar man en mer ombonad och inbjudande
stämning. De resterande väggytorna i omklädningsrummet kommer att ha en rappad yta med grågrön nyans.
Den grågröna väggfärgen och det orangeröda tegelgolvet kompletterar varandra.
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Skjutdörren mellan omklädningsrummet och hjälpköket

Hjälpköket har skåpluckor och handtag i klassisk stil.

är inbyggd i väggen och kan på så vis vara ur vägen när

Färgen på skåpluckorna är en djup varmblå nyans som

den inte används. Skjutdörren är av likadant frostat vitt

tillverkaren kallar för ”mustikka”. Mellan de höga skåpen

glas som de andra dörrarna. För att knyta samman med

finns en arbetsyta med ljus träyta. Tvättmaskinen är inne

trämaterial i omklädningsrummet är ramen på skjutdör-

i ett av skåpen under arbetsytan, för att dämpa ljudet

ren av trä.

från den när den används, men också för att skapa
ett enhetligt intryck. Infälld i arbetsytan finns ett stort
handfat i vit komposit som man kan behöva för att skölja
kläder eller tvätta kläder för hand. På väggen ovanför
arbetsytan finns det stänkskydd i form av kakel. Kaklen
går ton i ton med skåpluckornas färg, för att de ska bilda
en del av helheten. Ovanför arbetsytan hänger arbetsbelysningen i form av tre stycken runda vita armaturer. Förutom sin funktion som arbetsbelysning skapar
armaturerna också ett naturligt blickfång i utrymmet.
Väggytorna är rappade med samma grågröna nyans
som redan finns i omklädningsrummet och som fortsätter i sällskapsrummet.
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I sällskapsrummet finns den stora bergväggen, men
också trappan som leder till övre våningen. På väggen
till höger om trappan, finns bastuugnsluckan, som ger
ett stämningsfullt sken när den är i användning. Under
trappan finns det gott om utrymme att förvara ved,
om man så önskar. Trappan kommer ner ungefär mitt i
utrymmet och delar rummet i två sidor. På andra sidan
trappan är den utbäddbara soffan placerad. Jag valde
en ljus färg till soffan eftersom den här delen av rummet
får väldigt lite dagsljus. Bergväggen bredvid soffan
kommer att lysas upp med riktad punktbelysning. Till
den utbäddbara soffan finns en liten rund pall som går
ton i ton med de gröna väggarna. Pallen fungerar som
sittplats, bord eller nattduksbord och är enkel att ställa
undan eller flytta på. I taket i sällskapsrummet hänger
det tre stycken armaturer ur samma serie som armaturerna i hjälpköket. De är hängda på olika nivåer, med den
som hänger längst ner på 175 cm höjd. Nu hänger det
tre armaturer i grupp, som en röd tråd, i badrummet, i
hjälpköket och i sällskapsrummet.
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I det lilla utrymmet för wc:n finns det, förutom en
wc-stol, ett handfat med underskåp och en stor spegel.
Skåpdörrarna är av samma modell som de som finns i
hjälpköket, men färgen är en ljusbeige nyans. För att få
in lite trämaterial här också, så är avställningsytan en
laminatskiva med träimitation. På väggen finns det kakel
i en mörk turkos färg. Kaklen varierar mycket i färg och
skapar på det sättet en mer levande yta. Upp till ungefär
150 cm på väggen ska det vara kakel, resten av väggytan
kommer att vara putsbruk med en beige nyans. Golvet
är också av ljust beiga klinkers.
Groventrén får också ett golv av ljusa beiga kakel och
väggarna har samma färg på putsbruk som i wc:n. De
möbler jag har planerat hit är ett stort klädskåp med
hyllor, där det ryms arbetskläder och skor. Det finns
också en enkel bänk i grönmålad metall. Ovanför bänken
hänger en kroklist för jackor. Innanför yttredörren
kommer det att finnas en stor sil i golvet för att man
ska kunna spola av arbetskläderna. Som förslag kan man
också ha någon form av torkställning i det här utrymmet.
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16. RUMSKORT OCH -BESKRIVNINGAR

Bastu
Golv
[2.] Rektifierade klinkers: Geostone terra, 30x60 cm, RTV-Yhtymä Oy. Fogmassa: weber classic grout, färg: 14 smoke.
K-rauta. Sättningsmönster: tredjedelsförband.

Väggar
Bergvägg: röd granit. Obehandlad.
[1.] Rektifierade klinkers: Geostone terra 30x60 cm, RTV-Yhtymä Oy. På båda sidor av skorsten och på väggen
ovanför bergväggen. Fogmassa: weber classic grout, färg: 14 smoke. K-rauta. Sättningsmönster: tredjedelsförband.
[4.] Putsbruk: weber Silcoputs+, kornstorlek max 0,5 mm, färg: NCS S 2005-Y40R. Suur-Seudun Osuuskauppa. På
skorsten.
[3.] Träpanel: värmebehandlad asp, STP 15 x 90 mm. Bauhaus.fi. Liggande, på resterande väggytor.

Tak
[3.] Träpanel: värmebehandlad asp, STP 15 x 90 mm. Bauhaus.fi.

Inredning
Bastubänkar, material: al SHP 28 x 90 mm. Bauhaus.fi. (se ritning på s.34)
[5.] Bastuugn: Narvi 50 tunnel-bastuugn. Stark.suomi.fi

Belysning (se ljussättningsplan s.48)
Riktad punktbelysning: Ledify SaunaLED 12-lampors serie. Strandells El Ab. Monteras i taket längs med bergsväggen.
Punktbelysning: Ledify KiuasLED 3000K. Strandells El Ab. Monteras i taket ovanför bastuugnen.
Indirekt belysning: Ledify LEDlaudevalo. Strandells El Ab. Monteras under bastubänkar. Måttbeställs.
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Badrum
Golv
[2.] Rektifierade klinkers: Geostone terra, 30 x 60 cm, RTV-Yhtymä Oy. Fogmassa: weber classic grout, färg: 14 smoke.
K-rauta. Sättningsmönster: tredjedelsförband.

Väggar
[2.] Rektifierade klinkers: Geostone terra 30x60 cm, RTV-Yhtymä Oy. Fogmassa: weber classic grout, färg: 14 smoke.
K-rauta. På väggen med duschar, på duschväggen och runt badkaret.
[1.] Rektifierade klinkers: Geostone tortora 30 x 60 cm. Fogmassa: weber classic grout, färg: 14 smoke. K-rauta. På
resterande väggytor. Sättningsmönster: tredjedelsförband.
[3.] Träpanel: värmebehandlad asp: STP 15 x 90 mm, bauhaus.fi. På väggen med fönster, liggande.

Tak
[3.] Träpanel: värmebehandlad asp, STP 15 x 90 mm, bauhaus.fi.

Inredning
[8.] Infällt badkar: Gustavsberg 3600, mått: 1600 x 700 mm. Hanakat.fi. Monteras mitt under fönstret, se ritning s.36.
Badkarskran med handdusch: Grohe Concetto, Netrauta.fi.
[6.] Duschar 2 st: Grohe Tempesta Cosmopolitan System 160. Netrauta.fi.
{7.] Trämatta av värmebehandlad furu, storlek 100 x 60 cm. Ratiashop.fi.
Fast duschvägg med klart glas: Infinia 211, mått 879 x 1900 mm. Hietakari.fi. Se placering på bottenplan s.36.
Förvaringsskåp och hyllor beställs av snickare enligt ritning s.37.

Belysning (se ljussättningsplan s.48)
Indirekt belysning: Ledify IP 67 LED-nauha, 7,2 W, 3000K. Strandells El Ab. Monteras i taket parallellt med alla väggar
och i duschhyllor
[4.] Downlights 2 st: Comfort G2 IP44, vit. Hidalite.com.
[5.] Hängande armaturer 3 st: Aneta Lido, diameter 15 cm. Netrauta.fi. Monteras på olika höjder, med den lägsta vid
170 cm höjd.
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Omklädningsrum
Golv
[3.] Tegelkakel: Arizona tegelkakel (terrakotta) 270 x 75 x 19 mm. Tiileri.fi. Fiskbensmönster. Fogmassa: weber classic
grout, färg: 12 marble. K-rauta.

Väggar
[2.] Putsbruk: weber Silcoputs+, kornstorek max 0,5 mm, färg: NCS S 3020-G80Y. Suur-Seudun Osuuskauppa.
[1.] Träpanel: rustikpanel, STS 13 x 212 mm, vitvaxad, Bauhaus.fi. Monteras liggande på väggen med fönster.

Tak
[1.] Träpanel: rustikpanel, STS 13 x 212 mm, vitvaxad, Bauhaus.fi.

Inredning
[6.] Fristående klädställning: 4living pystynaulakko, vit, höjd: 170 cm, fotens diameter: 35 cm. Veke.fi. Placeras på
trappsteget innanför ytterdörren.
[4.] Byrå: Rowico Yumi senkki, massiv ek, mått: bredd 152 cm, djup 42 cm, höjd 84 cm. Veke.fi. Placeras under fönstret.
[8.] Bänk: Rustiikki penkki, vitvaxad japansk ek, mått: bredd 98 cm, djup 35 cm, höjd 40 cm. Veke.fi. Placeras längs
väggen på vänster sida av badrumsdörren.
[7.] Kroklist: Seinänaulakko - 7 nuppia, obehandlad björk, mått: 7,5 x 65,5 cm. Aala.fi. Monteras på vänster sida av
badrumsdörren.

Belysning (se ljussättningsplan s.48)
Plafond i taket, 2 st: Nordlux Douglas 43, diameter: 40 cm.. Bauhaus.fi
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Hjälpkök
Golv
[8.] Tegelkakel: Arizona tegelkakel (terrakotta) 270 x 75 x 19 mm. Tiileri.fi. Fiskbensmönster. Fogmassa: weber classic
grout, färg: 12 marble. K-rauta.

Väggar
[3.] Putsbruk: weber Silcoputs+, kornstorlek max 0,5 mm, färg: NCS S 3020-G80Y, Suur-Seudun Osuuskauppa.
[1.] Kakel: Cello Magma (blå) 6,5x20 cm. K-rauta . Fogmassa: weber classic grout, färg: 19 anthracite, K-rauta. Ovanför
arbetsyta. Sättningsmönster: kant-i-kant.

Tak
Träpanel: rustikpanel, STS 13 x 212 mm, vitvaxad, Bauhaus.fi.

Inredning
[2.] Skåp och arbetsyta beställs enligt ritning på s.40 från Topi-keittiö. Skåpdörrar: Hella, färg: mustikka, handtag:
Vedin 36. [5.] Arbetsyta: R104 vahtera matta, 30 mm laminat.
[6.] Handfat: Cello CF-560, vit komposit, innermått: 490 x 370 mm, djup 200 mm. K-rauta. Monteras i mitten av
arbetsytan.
[7.] Kran: Oras Vega 1839F Kaari PKV. K-rauta.

Beslysning (se ljussättningsplan s.48)
[4.] Hängande armaturer 3 st: Bell riippuvalaisin XS, vit, mått: diameter 22cm, höjd 23 cm.. Finnishdesignshop.fi.
Ovanför arbetsyta
Plafonder i taket, 3 st: Nordlux Douglas 43, diameter: 40 cm. Bauhaus.fi.
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Sällskapsrum
Golv
[3.] Tegelkakel: Arizona tegelkakel (terrakotta) 270 x 75 x 19 mm. Tiileri.fi. Fiskbensmönster. Fogmassa: weber classic
grout, färg: 12 marble. K-rauta.

Väggar
Bergvägg: röd granit. Obehandlad.
[4.] Putsbruk: weber Silcoputs+, kornstorlek max 0,5 mm, färg: NCS S 3020-G80Y. Suur-Seudun Osuuskauppa.

Tak
Träpanel: rustikpanel, STS 13 x 212 mm, vitvaxad, Bauhaus.fi.

Inredning
[2.] Utbäddbar divansoffa: Scandinavian Choice Anjou Achillea, tyg, beige, mått: bredd 233 cm, djup 225 cm. Kodin1.
com.
[5.] Pall: Shanghai - liten, sammet, grön, mått: diameter 70 cm, höjd 35 cm. Jotex.fi.

Belysning (se ljussättningsplan s.48)
Riktad punktbelysning: Ledify SaunaLED 6-lampors serie. Monteras i taket längs med bergsväggen.
[4.] Hängande armaturer 3 st: Bell riippuvalaisin S, vit. Finnishdesignshop.fi. Monteras på olika höjd i grupp, mitt i
rummet.
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Wc
Golv
[3.] Klinkers: Cello Pallas (beige) 9,7x9,7 cm. K-rauta. Fogmassa: weber classic grout, färg: 12 marble. K-rauta. Sättningsmönster: kant-i-kant.

Väggar
[2.] Kakel: Artisan 24461 (moss green) 13,2x13,2 cm. Värisilmä Fogfärg: graphite. Från golvet och 150 cm upp på
väggen på alla väggar. Sättningsmönster: kant-i-kant.
[1.] Putsbruk: weber Silcoputs+, kornstorlek max 0,5 mm, färg: NCS S 1005-Y. Suur-Seudun Osuuskauppa. På resterande väggytor.

Tak
Träpanel: rustikpanel, STS 13 x 212 mm, vitvaxad, Bauhaus.fi.

Inredning
[8.] Skåp beställs från Topi-keittiö. Skåpdörrar: Hella, färg: hiekka, handtag: Vedin 36.
[7.] Handfat: Maja-allas Tammiholma Faro K03, vit, mått: bredd 460 mm, djup 460 mm, höjd 155 mm .K-rauta.
Kran: Oras 1810FG Vega. K-rauta.

Belysning (se ljussättningsplan s.48)
[4.] Plafond: FRIHULT, mässingfärgad, mått: diameter 15 cm, höjd 25 cm. IKEA. Monteras i taket ovanför handfatet.
Downlight 1 st: Comfort G2 IP44, vit. Hidalite.com.
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Groventré
Golv
[6.] Klinkers: Cello Pallas (beige) 9,7x9,7 cm. K-rauta. Fogmassa: weber classic grout, färg: 12 marble. K-rauta. Sättningsmönster: kant-i-kant.

Väggar
[4.] Putsbruk: weber Silcoputs+, kornstorlek max 0,5 mm, färg: NCS S 1005-Y. Suur-Seudun Osuuskauppa.

Tak
Träpanel: rustikpanel, STS 13 x 212 mm, vitvaxad, Bauhaus.fi.

Inredning
[5.] Klädskåp: SPACE 2, möbelskiva, färg: ek. mått: bredd 78 cm, djup 42 cm, höjd 176 cm.
Sotka.fi
[3.] Bänk: NÄS - penkki, metall, grön, mått: bredd 100 cm, höjd 42 cm, djup 35 cm. Jotex.fi.
[2.] Kroklist: Seinänaulakko - 7 nuppia, obehandlad björk, mått: 7,5 x 65,5 cm. Aala.fi.

Belysning (se ljussättningsplan s.48)
[1.] Takarmatur med riktbar punktbelysning: By Rydéns Correct, 3-delad, metall, mattvit, mått: 20 x 14 cm. K-rauta.
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Fast jag läst mycket färglära, i olika utbildningar och

Mitt mål var att pröva färgsättningsmetoderna och hur

med olika lärare, så kändes allt det som bara ett skrap

de fungerar ur en planerares synvinkel. Jag skulle inte

på ytan när jag började djupdyka i ämnet. Det som jag

säga att man kan använda de här metoderna jag gått

upptäckte att var svårast var att veta var man skulle dra

igenom för att bestämma färgsättningen rätt och slätt,

gränserna. Färg finns i material, i ljuset och i våra sinnen.

utan paletterna man får fungerar mera som inspira-

Färger påverkas av allting. Blev jag klokare eller bara

tion och vägvisare som man sedan kan anpassa till sitt

mer konfunderad? Det jag vet säkert är att jag blev om

projekt. Metoden man ska använda för att bestämma

möjligt ännu mer intresserad av färger.

färgsättningen till en inredning är mycket mer komplex
än att kombinera färgerna som har rätt förhållande

Färgsättningsprinciperna var ett helt obekant ämne för

till varandra på färgcirkeln. Man måste ta i beaktande

mig, som jag bara hade stött på i tidningsartiklar om

många olika faktorer och alla val påverkar varandra. När

inredning. Jag var rädd för att ämnet skulle vara alltför

man isolerar färgsättningen från inredningsplaneringen

ytligt och att jag inte skulle hitta tillräckligt med tro-

ser man inte helheten och man ser inte allt det som

värdigt innehåll. Jag lärde mig att färgharmonier är ett

påverkar färgerna, som material, ljus och omgivning.

ord som används för det som jag ville kalla för färgsättningsprinciper. Om färgharmonier finns det hur mycket

Hjälpte färgsättningsprinciperna mig med färgsätt-

information och forskning som helst. Om min kunskap

ningen? Jag kan inte svara endast ja eller nej på den

om färglära kändes som ett skrap på ytan, så känns det

frågan. Att man skulle gå igenom alla metoderna till

här examensarbetet som bara ett litet större skrap på

varje inredning man planerar känns orimligt. I slutändan

ytan till allt som berör ämnet färg.

använde jag mig ändå inte av någon av de färgpaletterna jag skapat, utan valde den anarkistiska metoden
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och skapade en färgpalett utan regler. Skapade jag alla

på målarfärgen eller dem som med de olika färgpro-

paletter förgäves? Nej. Jag skulle aldrig kommit fram

ven i handen väljer vilka gardiner som passar bäst med

till den slutliga färgpaletten för inredningen om jag inte

mattan. Det finns allt från trendvetare, till kulörexperter,

gått igenom alla metoderna först. Å andra sidan kunde

till färgforskare och allting däremellan. Färg är ett så

vägen säkert varit betydligt kortare. Summan av detta

brett ämne att man kan vara expert på färg på väldigt

är att jag nu vet om metoderna och har prövat dem

många olika områden.

alla och att jag därmed kan ha nytta av det i framtida projekt. Jag skulle aldrig vilja begränsa mig till att
använda enbart de här metoderna för att välja färger, för
det finns oändliga möjligheter när det gäller att kombinera färger. Jag tänker fortsätta gå på magkänsla, men
när jag kör fast och behöver inspiration, så vet jag vilka
metoder som kan hjälpa mig.
Det som jag saknar i detta examensarbete var att faktiskt
färgsätta någonting i praktiken. Inredningsplaneringen
kommer inte att vara färdigställd förrän långt efter att
detta arbete är inlämnat, och först då kommer jag att
se hur färgerna fungerar i praktiken. Det skulle ha varit
intressant att faktiskt få måla olika ytor i olika färger för
att jämföra resultaten.
Det var svårt för mig att balansera en inredningsplanering till en kund och denna djupdykning i färg. Inredningsplaneringen i sig var så intressant och lärorik att
jag skulle ha velat sätta större tyngdpunkt på den också.
Samtidigt konstaterade jag att det här inredningsprojektet skulle ha behövt mera tid eller mera erfarenhet, för
det var inga enkla utrymmen att arbeta med. Fast det
kändes som att jag arbetade med ett för stort projekt
på för liten tid, så var allting bra erfarenheter. Jag hade
kontakt med många olika tillverkare och yrkesmänniskor
och alla var väldigt hjälpsamma.
Jag ville veta hur ett arbetsliv med färger kan se ut.
Jag fick veta att det finns väldigt många olika sätt att
jobba med färger. När jag började söka efter personer
som arbetar med färg hade jag enbart tänkt på dem
som blandar olika pigment för att skapa en ny kulör
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BILAGOR
Bilaga 1

Frågor till experterna:
1.

Vem är du och vad arbetar du med i dagsläget?

2. Hur ser din arbetsplats ut? Hur ser din arbetsdag ut?
3. Hur har du kommit dit du är idag? Hur kommer det
sig att du arbetar med färg? Finns det något särskilt
som styrt dig till ett arbete med färger?
4. Finns det en person, en byggnad, ett konstverk eller
dylikt som inspirerat dig?
5. Vilka utmaningar ställs du inför i ditt arbete?
6. Vad hoppas du att framtiden ska föra med sig till din
bransch?
7.

Vad är det bästa med att arbeta med färger?

Bilaga 2

PROJEKT
Examensarbete

RITNING
Trappans placering, skiss ALT 1

PLANERARE
Frida Eriksson

DATUM
22.1.2020

SKALA
Ingen skala
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Examensarbete

RITNING
Trappans placering, skiss ALT 2

PLANERARE
Frida Eriksson

DATUM
22.1.2020

SKALA
Ingen skala

PROJEKT
Examensarbete

RITNING
Trappans placering, skiss ALT 3

PLANERARE
Frida Eriksson
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22.1.2020

SKALA
Ingen skala

