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   Min fascination för mönster har lett mig till att söka svar på vilka olika metoder som finns för att förstärka uttrycket i en bild 

med hjälp av olika färger.   

   Syftet med uppsatsen har varit att studera och beskriva olika sätt att arbeta med färg för att förstärka eller förändra uttrycket i 
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      Sammanfattning 
   Min fascination för mönster har lett mig till att söka svar på vilka olika 

metoder som finns för att förstärka uttrycket i en bild med hjälp av olika färger.   

   Syftet med uppsatsen har varit att studera och beskriva olika sätt att arbeta 

med färg för att förstärka eller förändra uttrycket i en komposition.  I detta 

arbete har jag försökt att förtydliga de begrepp som traditionellt används inom 

området färg samt arbetat både praktiskt och analytiskt med färgsättningar av 

egna mönsterkompositioner. 

   De frågeställningar som behandlats är: på vilka olika sätt kan man förändra 

uttrycket i en komposition med hjälp av olika kombinationer av färg?  Hur 

benämner och förklarar man dessa metoder i litteraturen?  Kan jag vid eget 

praktiskt bruk av dessa metoder se det resultat som anges i det studerade 

materialet? 

   Eftersom jag avsett att skaffa mig en djupare kunskap i ämnet har jag gjort en 

kvalitativ textanalys av litteratur inom områdena färg, färgsättning och 

bildanalys.  För att praktiskt kunna prova de olika begrepp och metoder som 

anges i den utvalda litteraturen har jag arbetat med färgsättning av ett antal egna 

mönsterkompositioner.  Jag har sedan gjort en bildanalys av dessa där jag 

använt mig av de begrepp jag lärt mig under arbetets gång. 

   Resultatet av min litteraturstudie har lett fram till en liten sammanfattning av 

området färg och dess begrepp samt också en redogörelse för olika metoder för 

kontrastverkan vid färgsättning.  Mitt praktiska arbete med att prova några av 

dessa studerade metoder har resulterat i fyra bildexempel där jag jämför två 

olika sätt att färgsätta en komposition.  I analysen av bilderna använder jag mig 

av min nya kunskap inom området. 

   Att utforska färgens betydelse för uttrycket i en komposition har varit både 

lärorikt och intressant och har gjort att jag även känner viss nyfikenhet inför att i 

ett framtida arbete studera på vilka sätt formen har betydelse.  
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      Inledning 

   Min fascination för färg, kontrastverkan och intressanta kompositioner av färg och 

form har alltid varit stark.  Under senare år vid mina studier på utbildningen Slöjd, 

hantverk och formgivning vid Linköpings universitet har jag vid ett antal tillfällen 

kommit i kontakt med skapande av mönster.  Det arbetet har inneburit mycket tid med 

att studera mönster som känns intressanta.  Detta har lett till många nya frågor angående 

vad det är som gör att dessa känns speciella och unika.  Vad är det i bilderna som 

attraherar?  Jag har med tiden insett att det som fascinerar i bilden ofta har med 

kompositionen och med kombinationen av olika kulörer att göra.  Det har lett vidare till 

funderingar över huruvida det finns olika sätt att använda sig av kulörer för att förstärka 

ett uttryck. 

 

Syfte och frågeställning 

   Syftet är att studera och beskriva olika sätt att arbeta med kulörer för att förstärka eller 

förändra uttrycket i en komposition. 

   I materialet ska undersökas hur det i litteraturen resoneras kring färg och vilka olika 

begrepp som används för detta.  Ambitionen är att, parallellt med detta och genom 

praktiskt arbete, ta fram ett antal kompositioner där de nya kunskaperna provas.  Tanken 

har varit att göra detta genom att prova ett urval av de metoder för kontrastverkan som 

har undersökts i litteraturen och sedan analysera dessa.  Mot bakgrund av detta, och 

utifrån de nya begrepp som lärts in, går det sedan att resonera kring hur uttrycket 

förändras beroende på vilka olika typer av färgkombinationer som har använts.  Syftet 

med uppsatsen är att beskriva och förtydliga de begrepp som traditionellt används inom 

området färg samt att både praktiskt och analytiskt prova olika metoder för 

kontrastverkan med färg. 

   Exempel på frågor som jag har ställts till mitt material är följande: på vilka olika sätt 

kan uttrycket i en komposition förändras med hjälp av olika kombinationer av färg?  Hur 

benämns och förklaras dessa metoder i litteraturen?  På vilka olika sätt syns resultatet av 

dessa metoder?   
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       Tillvägagångssätt 

       Avgränsning  

   Området färg är stort och komplext och en avgränsning har därför gjorts där enbart 

kontrastverkan vid färgsättning ingår. 

   I det praktiska arbetet och i bildanalysen (se nedan) har använts ett eget mönster som 

sedan färgsatts och analyserats.   Formen på ett mönster har betydelse för uttrycket men 

valet blir att bara titta på hur de olika färgvalen påverkar mönstret som valts utan att 

vidare titta på vilken betydelse formen har i sammanhanget.  

Kvalitativ textanalys 
   Eftersom det avses att skaffa en djupare kunskap i ämnet har valet blivit att göra en 

kvalitativ textanalys av litteratur.  Ett kvalitativt arbetssätt innebär en studie av 

verkligheten för att komma fram till en eller flera frågeställningar.  Arbetet har gjorts 

utifrån ett omfattande textmaterial där löpande analyser gjorts av den nya kunskap som 

kommit fram i materialet.  Analysen har bestått i att försöka se huruvida texten är 

relevant för min undersökning eller inte.  Utifrån detta har sedan nya val gjorts av 

litteratur och successivt har problemområdet ringats in för att kunna få svar på frågorna. 

Till exempel så har valet fallit på litteratur, och delar av litteratur, som behandlar färg 

utifrån arbete med färgsättning av en komposition snarare än färg utifrån materialet färg.   

   Detta tillvägagångssätt skiljer sig något från kvantitativ analys där det vanligtvis 

väntas med bearbetning tills allt material redan är insamlat (Patel, Davidson, 1991, 

2003).  För att garantera arbetets validitet, det vill säga att det studerade materialet är 

relevant för problemställningen (Hartman, 2003), har valts att göra en begränsning 

genom att göra vissa urval vid sökandet av litteraturen.  Sökande efter litteratur på 

bibliotek gjordes genom att använda bibliotekens sökmotorer.  Eftersom arbetet utgår 

ifrån ett skaparperspektiv med inriktning på färgsättning av mönster och eftersom en 

bildanalys skulle göras valdes därför att ange sökorden färg, mönster och bildanalys.  Ett 

urval av det inhämtade materialet har sedan gjorts där litteratur har valts som har kunnat 

ge kunskap om färglära och bildanalys.  Till en början fanns inte några uttalade 

frågeställningar utan dessa fick komma till under bearbetningen av materialet, så kallad 

bottom-up-approach (Korolija, Gårdemar, 2002).   
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       Bildanalys 
   Utöver litteraturstudie avses även att göra ett antal egna färgsatta kompositioner som 

sedan används som grund för en bildanalys.  Möjlighet kommer då att ges för att 

praktiskt prova de olika begrepp som angetts i det studerade materialet.  Det kommer 

också vara möjligt att konkret kunna se hur de olika färgkombinationerna påverkar 

uttrycket beroende på val av färgsättning. 

   Bergström (2009) skriver att analysera bilder inte alltid är enkelt.  Detta kan bero på 

att resultatet kan bli olika beroende på vem som analyserar.  Ett annat problem är att i en 

bildanalys finns det ett behov av att sätta ord på det visuella, vilket kan vara svårt.  

Överföringen från det visuella till det verbala kan därför göra att vissa nyanser går 

förlorade.  I analysen delar vi sönder ett objekt, en helhet, för att söka förståelse för de 

olika delarna och hur de påverkar varandra och helheten.  Detta är också en anledning 

till mångas skepsis, de menar att upplevelsen av en bild ska vara som den är, som en 

helhet.  Men i professionellt arbete krävs till exempel att en art director, redigerare eller 

formgivare har kunskap för att kunna bedöma huruvida en bild har kommunikativ kraft 

eller ej.  Av den anledningen blir bildanalysen nödvändig när det gäller all typ av 

bildkommunikation.  En metod för bildanalys består av frågorna: vad föreställer bilden?  

Hur är den uppbyggd?  I vilket sammanhang uppträder den?  Vem vänder den sig till?  

Vem är sändare?  Och slutligen: Vilket syfte har bilden? (Bergström, 2009).   

   I bildanalysen kommer endast frågan om hur bilden är uppbyggd att behandlas. 

Bildanalysen kommer att handla om hur upplevelsen av delarna och helheten i bilden 

påverkas vid olika färgsättning.     

   Användningen av olika färger som verktyg för att förstärka ett uttryck i en bild eller på 

en produkt används enligt min uppfattning inom många olika och stora områden.  Vid 

arbetet med analysen blev det därför nödvändigt att göra en snäv begränsning.  För 

bildanalysen har ett antal exempel på färgsättningar behövts där det skulle gå att 

analysera effekten av olika kombinationer av färger.  Ett av mina egna mönster valdes ut 

och fick fungera som grundmall för detta arbete.  Det mönstret har sedan färgsatts och 

bearbetats via dator på ett antal olika och utvalda sätt för att prova olika variationer av 

färgsättning.  De utvalda sätten att färgsätta har bestämts efter hand som mer kunskap i 

ämnet erhållits via studier av litteraturen.  Efter det har sedan gjorts en analys av 

resultatet.  
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Författarna till litteraturen som studerats har på olika sätt berikat undersökningen med 

fakta inom området färg.  En av dem är Gunilla Ahnlund.  I sitt material (1986) visar 

hon tydliga och lättbegripliga bilder och jämförelser av möten mellan olika färger. 

 Asbjørn Gundersen, Dag Kjernsmo och Bjørn Reinhardtsen (1996) bidrar i sin 

litteratur med tydliga beskrivningar av olika färgsystem och kontrastverkan med färg.  

Betty Edwards (2004) ger en allmän och grundläggande förståelse för färg- hur vi 

människor ser den, använder den och blandar och kombinerar olika kulörer för att uppnå 

färgharmoni.  Edwards bidrar med allt från färgteori och termer till konkreta 

bildexempel när det gäller olika sätt att använda sig av färg i en komposition. 

Svenska Slöjdföreningen(1965) ger kunskap i olika typer av effekter som kan fås vid 

användande av kontrastverkan med färg. 

Johannes Itten (1971) bidrar med sina färgteorier samt ger ytterligare kunskap om 

kontrastverkan. 

Josef Albers (1963) visar många intressanta bildexempel på effekter av olika 

färgkombinationer.  Intressant är också hans förklaringar av hur vi uppfattar färg och 

olika illusioner som kan uppstå beroende på vald färgkombination.    

 
 

Färgbegrepp 

    I litteraturen som behandlar färg används ett antal begrepp.  I vissa fall benämner 

författare samma typ av fenomen med olika typ av begrepp.  För att underlätta för 

läsaren att förstå innebörden av texten har därför valts att sammanställa och förklara ett 

antal av dessa nedan.   

 

NCS färgsystem 

   Natural color system (NCS), är ett logiskt system för att beskriva alla färger.  Systemet 

bygger på hur vi människor ser och uppfattar färger och är utvecklat av den tyske 

forskaren Ewald Hering.  Systemet har sedan vidareutvecklats av den svenske forskaren 

Tryggve Johansson (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996). 
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Färg, kulör 

   Det är vanligt förekommande i litteraturen att använda sig både av ordet färg och ordet 

kulör vid beskrivningar som har med färg att göra.  På Nationalencyklopedien fås 

följande förklaringar av dessa ord:    

 
färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras 
växelverkan med elektromagnetisk strålning. Ett föremåls färg är ett resultat av 
kroppens absorption, reflexion, spridning eller emission (utsändning) av 
elektromagnetisk strålning inom det för ögat känsliga optiska våglängdsintervallet. Se 
elektromagnetisk strålning, spektrum och ljus.  Med färg menas vanligen först och 
främst själva färgperceptionen (dvs. upplevelsen av färg) såsom gult, rött, gulrött, 
svart, grått etc (www.ne.se 2012-03-07, 15:43) . 

kulör, egenskap hos en färg: som hänför sig till gult, rött, blått och grönt och deras 
kombinationer och relationer (www.ne.se 2012-03-07, 15:43). 

 

   Sisefsky  menar att vi i svenska språket ofta försöker beskriva skillnaden mellan kulört 

och okulört men bara har två gångbara ord för detta, nämligen färg och kulör.  Dessa 

båda har dessutom använts i samma betydelse.  Vi får helt enkelt bestämma att det som 

kallas färg är det som i synfältet särskiljer ytor och att färgen i sin tur kan indelas i 

kulörta och okulörta (Sisefsky, 1995). 

     I uppsatsen kommer båda dessa begrepp, färg och kulör, att användas och detta 

utifrån definitionen som Sisefsky anger ovan. 

 

Kulörthet 

   Betyder färgstyrka och är summan av två kulörta elementaregenskaper hos en färg 

(Ahnlund, 1986).  Kulörthet betecknas Chroma (C) (Gundersen, Kjernsmo, 

Reinhardtsen, 1996). 

 

Maximalkulör 

   Maximalkulör C är den mest kulörstarka färgen.  Den är betecknad C och är markerad 

i kulörspetsen i triangeln (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996).  Det är en färg 

som saknar elementaregenskaperna vithet och svarthet (Ahnlund, 1986). 

 

Kulörton 

   Kulörton är detsamma som färgton och beskriver förhållandet mellan en färgs två 

kulörta elementaregenskaper (Ahnlund, 1986).  Det betyder till exempel att en färg kan 
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vara gul, rödaktigt gul eller gulaktigt röd, röd, blåaktigt röd och så vidare (Gundersen, 

Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996). 

 

Ljushet, valör 

   Ljushet betyder att en färg är ljus eller mörk och betecknas med ett I (Gundersen, 

Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996).  I litteratur skriven av Betty Edwards används 

begreppet valör för att beskriva en färgs ljushet eller mörkhet (Edwards, 2004). 

. 

Nyans 

   Beskriver en färgs grad av kulörthet och dess släktskap med vitt och svart.  Färger som 

är nyanslika innehåller samma grad av vithet, svarthet och kulörthet (Ahnlund, 1986). 

 

Mättnad 

   Förhållandet mellan en kulörs kulörthet och vithet.  Vid färger som är mättnadslika 

finns ett konstant förhållande mellan kulörthet och vithet (Ahnlund, 1986). 

 

Klarhet, intensitet 

   Klarhet beskriver färgens förhållande till svarthet, ju mindre svarthet desto mer klarhet 

(Ahnlund, 1986).  Edwards (2004) beskriver detta som intensitet – färgens klarhet eller 

dämpning.  Upplevelsen av blåaktiga och rödaktiga färger är att de verkar intensiva 

medan istället upplevs grönaktiga och gulaktiga som atensiva.  Ju mer mättad en färg är 

ju mer intensiv verkar den (Hansson, Karlsson, Nordström, 1974). 

  

Elementarfärger Y R B G W S/y r b g w s 

   Enligt NCS färgsystem finns det sex elementarfärger: vitt och svart som är okulörta 

och gult, rött, blått och grönt som är kulörta.  Elementarfärgerna är de sex 

färgkaraktärerna och betecknas Y,R,B,G,W och S.  Bokstäverna y r b g w s står för 

gulaktig, rödaktig, blåaktig, grönaktig, vitaktig och svartaktig (Gundersen, Kjernsmo, 

Reinhardtsen, 1996). 

 

Elementaregenskap 

   Elementaregenskaperna är vithet (w), svarthet (s), gulhet (g), rödhet (r), blåhet (b) och 

grönhet (g) (Ahnlund, 1986).  En färg kan som högst ha fyra elementaregenskaper, två 

kulörta och två okulörta (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996). 
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Färgtriangel 

   En liksidig triangel där sambandet mellan en färgs vithet, svarthet och kulörthet kan 

utläsas.  De tre hörnen representerar vitt (W), svart (S) och en maximalkulör (C) 

(Ahnlund, 1986). 

 

Färgcirkel 

   Färgcirkeln kan beskrivas som ett horisontellt snitt genom färgkroppen.  De fyra 

kulörta färgerna gul (Y), röd (R), blå (B) och grön (G) är jämnt fördelade utmed cirkeln.  

Mellan dessa finns sedan cirka 1500 standardiserade färger.  Till exempel finns orange 

mellan gult och rött, lila färger finns mellan blått och rött och så vidare.  De färger som 

finns på vänstra sidan av färgcirkeln upplevs som kalla medan de på högra sidan upplevs 

som varma.  Cirkeln är uppdelad i fyra delar som kallas kvadranter.  Som exempel kan 

en tomatröd ton hittas i kvadranten mellan gul (Y) och röd (R) (Bergström, 2009).  

Cirkeln visar på sambandet mellan kulörton och kulörthet.  Vitheten och svartheten är 

inte definierade i färgcirkeln (Ahnlund, 1986).   

 

Färgkropp 

   En tredimensionell modell där alla färgtrianglar finns representerade (Ahnlund, 1986).  

Färgkroppen uppstår genom en tänkt rotation av trianglarna där vitt (W) och svart (S) är 

axel och maximalkulören (C) hamnar i periferin (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 

1996). 

 

Bakgrund 
    

   Ända sedan skapandet av grottmålningarna har färgupplevelsen haft en stor betydelse 

för oss.  Då användes naturens egna färger skapade ur gula, bruna och röda leror, 

järnoxid, sot, krita, krossade bär och djurblod.  

    Forskare har i alla tider varit fängslade av färg och litteraturen är omfattande.  Några 

av de största tänkarna i ämnet har bland annat varit den grekiske naturforskaren och 

filosofen Aristoteles (384 f.Kr.⎯322 f.Kr.), den engelske naturvetenskapsmannen Isaac 
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Newton (16421⎯727) och den tyske författaren och naturforskaren Johann Wolfgang 

von Goethe (174⎯91832).   

   I västvärlden har det funnits många teorier om färg.  Antikens greker trodde att färg 

uppstod genom striden mellan ljus och mörker.  Aristoteles föreställde sig en lineär 

ordning av färger grundad på ljusheten eller mörkheten hos rena färger med vitt i ena 

änden och svart i den andra.  Den röda färgen låg i mitten och övriga färger var ordnade 

längs linjen med gult närmare det vita och blått närmare det svarta.  Denna färgordning 

bestod i nästan två tusen år.  Sedan dess har många teorier funnits om färg och åtskilliga 

forskare har samlat fakta för att besvara frågor som rör färg.  Detta har resulterat i 

skapandet av något som kallas färgteori.  Färgteori är studiet av regler, idéer och 

principer som gäller färg (Edwards, 2004). 

   En gemensam strävan hos alla de filosofer, färgteoretiker och estetiker som till 

exempel Isaac Newton, Philipp Otto Runge, Michel Eugène Chevreul, Johannes Itten, 

Ludwig Wittgenstein, Albert H. Munsell, Wilhelm Ostwald och Josef Albers var att de 

alla försökte uppfinna ett slags system som skulle kunna förklara relationer mellan 

färger och förse konstnärer med regler och principer som skulle förtydliga färgers 

egenskaper (Edwards, 2004).   

Dessa och andra vetenskapsmän och filosofer har alla begrundat frågan: vad är färg?   

men den till synes enkla frågan anses inte ha något enkelt svar ( Edwards, 2004).   

  
Färg är mystisk och låter sig inte definieras.  Den är en subjektiv upplevelse, en cerebral 

förnimmelse som är beroende av tre sammanhängande och viktiga faktorer: ljus, ett föremål och 

en iakttagare (Edwards, 2004, s.13).   

 

   Ett sätt att ordna och namnge färger var att ge namn efter det råmaterial som de var 

gjorda av eller efter platsen där pigmentet hittades.  Till exempel är kasselbrunt, 

venetianskt röd och terra de Siena namn på fyndplatser.  Järnoxidröd, ockra och kobolt 

är namn på råmaterial.  De färgnamn som använts är inte tillräckligt precisa för att 

beskriva en färgs utseende.  Vilken färg är till exempel himmelsblå?  Eller hur ska vi 

människor veta vilken sorts korn vi pratar om när vi säger korngul som beskrivning av 

en färg?  Alla som arbetar med färger, oavsett yrke, såsom till exempel arkitekt, 

designer, färgkonsulent, konstnär eller målare behöver alla ett tydligt system som 

beskriver hur färger ser ut.  Sedan 1900-talet har det gjorts ett antal försök att skapa 

något slags färgsystem: den tyske kemisten och fysikern Wilhelm Ostwald forskade 
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mycket inom färg och hans harmonilära fick stor betydelse för konstskolornas 

färgundervisning och används ännu idag i bland annat Europa och USA.                 

   En annan person som intresserade sig mycket för färg var konstnären och amerikanen 

Albert H. Munsell (1858⎯1918).  Han kom att utveckla teorier för harmoni och 

komposition men blev mest känd för sina färgordningsprinciper.  Munsells färgsystem 

är idag det mest använda i USA.  Commision Internationale de lÉclairage (CIE) är ett 

system som bland annat används för att framställa färger.  Det grundar sig på en 

talmässig specifikation av färger med bakgrund av reflekterat ljus.  Systemet Pantone 

Matching System (PMS), som är ett system utgivet av amerikanska Pantone Color 

Institute baserar sig på subtraktiv färgblandning av tryckfärger och används ofta inom 

branscher som arbetar med trycksaker.  Systemet används också som referenssystem 

inom andra områden.   

   Natural Color System (NCS) som är utvecklat av den tyske forskaren Ewald Hering är 

ett färgsystem som bygger på hur människor ser och uppfattar färger.  Detta system har 

senare vidareutvecklats av den svenske forskaren Tryggve Johansson men idag står 

Anders Hård, stiftare av Svenska Färginstitutet, för utformningen av systemet.  Detta 

system är idag svensk standard (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996).  NCS-

systemet bygger på Leonardo da Vincis färgteorier och blir en fingervisning om under 

hur många århundraden som detta system har utvecklats.  

   När det talas om färg ur ett fysiologiskt perspektiv så nämns ofta ljus.  Ljus är alltid en 

förutsättning för att vi ska kunna uppfatta färg.  När vi uppfattar en färgad yta gör 

hjärnan och ögat en tolkning av ljuset som reflekteras mot ytan och ger oss en 

färgförnimmelse (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996).   

 
Färg, en egenskap hos ljus som karakteriseras av ljusets våglängd eller av motsvarande fotoners 

energiinnehåll (www.ne.se, 2009-05-18, 14:32).  

 

   Hur färg uppfattas är alltså beroende av ljusets egenskaper.  När solens vinkel mot 

jorden förändras under dygnet ändras till exempel vår uppfattning av de färger vi har 

omkring oss.  Det gulaktiga ljuset på förmiddagen kommer att göra att vi uppfattar röda 

föremål som mer orangetonade och det blå ljuset senare på dygnet gör att det röda får en 

lila ton.     Hjärnan gör dock motstånd mot dessa förändringar och tolkar ändå den röda 

blomman som röd.  Detta beror på att hjärnan strävar efter att känna igen kända föremål 

oavsett ändringar av förhållanden såsom ljus, avstånd eller orientering (Edwards, 2004). 
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   En del färger uppfattar vi människor som rena och dessa kallas för elementarfärger.  

Färgerna är: gult, rött, blått, grönt, svart och vitt där de fyra första kallas för kulörta 

färger och vitt och svart kallas för okulörta färger (Bergström, 2009, s.259).  

   De sex elementarfärgerna: 

o Vitt (W) – varken kulör eller svartaktig 

o Svart (S) – varken kulör eller vitaktig  

o Gul (Y) – Maximal gul färg som varken är röd- eller grönaktig 

o Röd (R) – Maximal röd färg som varken är gul- eller blåaktig, svart- eller 

vitaktig. 

o Blå (B) – Maximal blå färg som varken är röd- eller grönaktig, svart- eller 

vitaktig. 

o Grön (G) – Maximal grön färg som varken är blå- eller gulaktig, svart- eller 

vitaktig. 

   En färg kan ha olika så kallade elementaregenskaper, det vill säga innehålla gulhet, 

blåhet, rödhet, grönhet, svarthet eller vithet.  Till exempel kan den gula färgen vara 

grönaktigt gul eller rödaktigt gul (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996).  Av dessa 

färger är tre primärfärger, nämligen gult, rött och blått.  De kallas på det sättet eftersom 

det alltid måste utgås ifrån dem i arbetet med att blanda till andra färger.  Det går inte att 

få fram ren gul, röd eller blå färg genom att blanda andra pigment.  Rent teoretiskt är det 

möjligt att blanda alla andra färger (cirka sexton miljoner eller fler) bara med hjälp av 

de tre primärfärgerna som grund (Edwards, 2004).  

   På grund av vårt biologiska arv upplever vi vissa färger som obehagliga eller 

motbjudande och vissa ger oss värdefull information eller varningar och markerar 

gränser.  För många av oss människor är julens färger rött och grönt och påskens gult.  

Rosa anses vara en färg för flickor och blått är för pojkar.  I trafikljusen har färgerna 

rött, grönt och gult varsin välkänd betydelse.         

   Den uppfattade färgen kan också bero på betraktaren.  Det som en människa ser som 

gult kanske inte en annan ser som gult och vad ser en person som är färgblind?   

   Även i vår vardag har färgen en stor betydelse.  Rätt val av färg till ett rum kan skapa 

rymd och ett trångt utrymme kan förvandlas från mörkt och trångt till stort och öppet 

genom att färgsättas med en ljus färg (Bergström, 2009).   
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Färgers inverkan på varandra – teori 

Kontakt respektive kontrast 

   För att undvika ett kaotiskt intryck vid skapandet av en komposition behövs 

huvudprinciperna ordning eller begränsning.  Detta innebär ett avsiktligt grupperande 

av vissa ytor, skapande av samband och kontraster eller arbetande med rytm och 

artikulation på ett sådant sätt att vissa delar av en komposition framhävs eller hålls 

tillbaka.  Det går också göra detta med hjälp av färgsättning genom att till exempel 

använda vissa färgområden eller vissa intervall.  I ordnandet och begränsandet av en 

komposition på detta sätt samspelar färgen med mönster, linjer, volymer och material.  

Detta leder till upplevelsen att två intilliggande ytor kan sluta sig samman och bilda en 

enhet eller de kan kontrastera mot varandra och var för sig tillhöra andra enheter.  På 

samma sätt kommer också vissa delar att framträda tydligare mot en bakgrund medan 

andra delar knappt kan urskiljas från den.  När enskilda element i en komposition i 

högre eller lägre grad sluter sig samman, grupperar sig, talas det om större eller mindre 

kontakt.  Motsatsen är kontrast (Svenska Slöjdföreningen, 1965). 

Betoning, egalisering och accent 

   Om det i en komposition används färgtoner av samma styrka blir det den färg som 

upptar störst yta som dominerar bilden.  Om exempelvis den röda färgen upptar större 

yta än den gröna i en bild kommer vi att uppfatta denna som röd.  När en färg dominerar 

en komposition kallas det för att den är betonad.  När alla färger framträder lika kallas 

detta för att färgerna är egaliserade (Svenska Slöjdföreningen, 1965).  Den här 

kunskapen kan till exempel vara värdefull när det ska köpas in färg inför färgsättning av 

en större yta.  I färghandeln finns bara tillgång till små färgprover och utan relation till 

den yta som ska färgsättas kan färgprovet bli helt missvisande (Hansson, Karlsson, 

Nordström, 1974).  Det är dock inte bara storlek på färgytan som har betydelse för 

betoningen, även färgstyrkan spelar en viktig roll.  Om de färgade ytorna i bilden har 

samma storlek men färgerna har olika färgstyrka är det den färgen med starkast styrka 

som dominerar bilden, det vill säga: dessa ytor är betonade i bilden.  Om det i detta fall 

skulle vara på det viset att storleken ökas på de mindre färgstarka ytorna i lämplig grad 

kan färgerna på nytt bli egaliserade (Svenska Slöjdföreningen, 1965). 
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Ju större yta, dess större betoning. 

 Ju större färgstyrka, dess större betoning. 

 

(Svenska Slöjdföreningen, 1965, s.56) 

 

   För att framhäva en vald del i en komposition går det dels att använda större färgstyrka 

på den delen och låta bakgrunden färgsättas med en svagare färgstyrka.  Det går också 

använda sig av mönsterverkan genom att låta den valda delen stå i stark ljushetskontrast 

mot bakgrunden.  Då fås dessutom den effekten att formen framhävs.  En speciell 

verkan fås vid framhävande av en liten, i sig själv obetydlig, del i en komposition 

genom att använda en hög färgstyrka, detta kallas accent (Svenska Slöjdföreningen, 

1965). 

 

Korresponderande färger, nyanser 

   Färger som har samma klarhet och mättnad upplevs som jämbördiga varandra, detta 

kallas för att de är korresponderande (Svenska Slöjdföreningen, 1965).  Sisefsky (1995) 

nämner detta som nyanser, han menar att om två färger har olika kulörton men samma 

kulörthet, vithet och svarthet då är de av samma nyans. 

Transponering 

   Vid översättandet av en komposition från en färgskala till en annan och med det 

förbehållet att mönsterbilden inte får förändras kallas detta för att göra en transponering.  

Detta är användbart till exempel vid tillfällen då det tas fram olika färgställningar av ett 

mönster.  Det viktiga vid transponeringen är att bibehålla graden av kontakt och 

betoning i kompositionen genom att se till att ljushetsskillnaderna mellan 

mönsterdelarna är desamma även i de nya färgerna.  Det är då viktigt att se till att de 

färgstarka respektive färgsvaga ytorna placeras på samma plats i det nya mönstret.           

   För att få samma färgverkan som i det ursprungliga mönstret används 

korresponderande färger (Svenska Slöjdföreningen, 1965). 

Färgens egen-kontrast och lyskraft, kvalitetskontrast 

   Precis som att svart-vitt ger som starkast ljushetskontrast ger gult, rött och blått (första 

ordningens färger) det starkaste uttrycket för färgens egen-kontrast.  Dessa tre färger ger 

alltid en kraftfull och högljudd verkan.  Styrkan av egen-kontrast-verkan avtar om dessa 
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färger blandas (andra ordningens färger), till exempel har orange, grönt och violett en 

svagare karaktär än gult, rött och blått.  Blandas färgerna ytterligare en gång (tredje 

ordningens färger) blir verkan än mer otydlig.  För att förstärka färgernas inflytande på 

varandra ytterligare går det att skilja dem åt med svarta eller vita fält och med den 

effekten att färgens karaktär framträder ytterligare.  Vitt påverkar färgen genom att den 

upplevs som mörkare och har mindre lyskraft medan svart förstärker färgens lyskraft 

och får dem att verka ljusare (Itten,1971). 

   Begreppet kvalitetskontrast innebär färgers renhets- eller klarhetsgrad, färgstyrkegrad.  

Kvalitetskontrast är motsatsen mellan klara, lysande färger och dova, oklara färger 

(Itten, 1971). 

 

Ljushetskontrast, ljushetsinduktion 

   När en mörk färg placeras intill en ljus, upplevs den ljusa som ännu ljusare och den 

mörka som ännu mörkare.  Detta kallas för kontrast av ljushet eller ljushetskontrast 

(Nilson, 2004).   

Kall-varm-kontrast 

   Av alla färger är rödorange den varmaste och blågrönt den kallaste.  Det är 

vetenskapligt bevisat att den blågröna dämpar cirkulationsimpulsen medan den 

rödorange verkar aktiverande.  Färgerna gult, gulorange, orange, rödorange, rött och 

rödviolett anses vara varma färger medan gulgrönt, grönt, blågrönt, blått, blåviolett och 

violett anses vara kalla.  Förutom rödorange och blågrön som är den varmaste respektive 

den kallaste färgen verkar färgerna mellan dessa, varma ibland och kalla ibland, 

beroende av vilken färg de kontrasterar mot (Itten, 1971).  En annan påverkan av dessa 

färger är att de kalla ger en känsla av avlägsenhet medan de varma har motsatt effekt.  I 

naturen upplevs motiv som är långt bort kallare på grund av det mellanliggande 

luftskiktet (Itten,1971). 

Komplementkontrast, successiv kontrast/efterbilder 

   De färger som är placerade mitt emot varandra i färgtoncirkeln är komplementfärger.  

Betydelsen av komplement är att det är något som gör någonting komplett eller 

fullständigt (Edwards, 2004).  Vid blandning två komplementfärger blir det alltid en 

neutral, gråsvart färg.  Effekten vid användning av komplementfärger blir tydligast vid 
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användandet av rena färger.  Oftast används denna typ av kontrastverkan för att få 

uppmärksamhet, till exempel på reklamskyltar (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 

1996).  Dessa färger skriker till varandra och den starkaste kontrasten fås vid 

användning av rött och grönt (Bergström, 2009). 

 
Två komplementfärger är ett sällsamt par.  De är motsatser och dras till varandra, bredvid varandra 

stegras de till största lyskraft, vid blandning förintas de till grått.  De är som eld och vatten.  Det 

finns alltid endast en färg, som är komplementfärg till en annan.  I färgcirkeln /../ står 

komplementfärgerna i diametral motsats till varandra.  De komplementära färgparen är:  

gult : violett 

gulorange : blåviolett 

orange : blått 

rödorange : blågrönt 

rött : grönt 

rödviolett : gulgrönt 

(Itten, 1971, s.49) 

 

   Successiv kontrast, eller efterbilder som det också kallas, är en effekt som fås om vårt 

synsinne en stund blir påverkat för starkt av en färg.  Vårt synsinne blir då satt ur balans 

och hjärnan försöker balansera detta genom att starta en motreaktion.  Om blicken 

flyttas till en annan yta, helst neutral, kommer en bild av den motstående färgen på 

färgcirkeln att framträda.  Till exempel om vi betraktar ett grönt fält en stund och sedan 

flyttar blicken mot en neutral yta så framträder komplementfärgen till grön, nämligen 

röd (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996).   

Simultankontrast  

   Simultankontrast är upplevelsen av att vårt öga automatiskt strävar efter att frammana 

en färgs komplementfärg.  Detta sker samtidigt som färgen betraktas, alltså simultant.  

Om komplementfärgen inte finns med i bilden alstrar ögat den själv.          

   Komplementfärgen finns inte i bilden i verkligheten men upplevs ändå av betraktaren.  

Det är troligt att successiv kontrast och simultankontrast orsakas av samma fenomen 

(Itten, 1971). 

Induktion 

   Induktion fungerar på det viset att om två färgade ytor ses samtidigt förstoras 

färgskillnaden mellan dem.  Om till exempel en röd färg läggs mot vit bakgrund 
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kommer den röda färgen att se mörkare ut.  Läggs den istället mot svart bakgrund 

kommer den att verka ljusare.  Detta kallas för ljushetsinduktion.  Det är inte bara 

färgens ljushetsgrad som påverkas av detta, alla färgens egenskaper påverkas av 

induktion. Ett annat exempel är färgtoninduktion: när den röda färgen läggs mot en 

varmt röd bakgrund kommer den att verka kallare.  Läggs den istället mot en kallt röd 

bakgrund kommer den att upplevas som varmare och mot den vita bakgrunden är den 

fortfarande grundfärgsröd.      

   Ett tredje exempel på induktion är färgstyrkeinduktion: om ett färgprov med måttlig 

färgstyrka läggs dels mot en bakgrund med stark färgstyrka och dels mot en bakgrund 

med svag färgstyrka så upplevs att färgen ändrar sig, den blir starkare mot den färgsvaga 

bakgrunden och svagare mot den färgstarka.  Induktionen märks speciellt väl på grå 

färger.  Ett neutralgrått färgprov lagd mot en grön bakgrund ger effekt av att den grå 

färgen antar en svagt röd ton.  Det grå drivs längre ifrån det gröna och går in i det röda 

färgområdet.  Om målet i detta fall är att det grå färgprovet ska upplevas som 

neutralgrått behövs kompenseras för induktionen genom att välja en sådan grå färg som i 

neutral omgivning har en blandning av bakgrundens färgton.  I detta fall skulle det 

innebära att den grå blandas med den gröna bakgrundsfärgen i den mängd som behövs 

för att häva induktionen.  Den grå färgen kommer då att upplevas som neutralgrå 

(Svenska slöjdföreningen, 1965). 

 

Gränskontrast, gränsinduktion 

   Gränsinduktion syns tydligt i ett bredrandigt mönster med ränder där färgen successivt 

blir mörkare och mörkare.  Vid gränsen av fälten blir den ljusa färgen ljusare och den 

mörka blir mörkare.  På grund av detta upplevs ränderna som buktiga.  För att undvika 

denna effekt kan fälten läggas med ett litet avstånd från varandra genom att lägga en 

svart kontur emellan dem (Svenska slöjdföreningen, 1965). 

Flimringskontrast 

   Flimringskontrast är något som uppstår vid kombination av färgtoner som kontrasterar 

men har en ljusintensitet som är besläktad.  Effekten upplevs som vibrerande, aggressiv 

och obekväm för ögonen (Albers, 1963).  För att reducera effekten av flimringskontrast 

kan färgerna dämpas något (Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen, 1996). 
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Färgers inverkan på varandra – praktiskt arbete och 
bildanalys 
   Inför det praktiska arbetet har ett urval av några av de exempel på kontrastverkan som 

beskrivits ovan gjorts.  Urvalet har inte gjorts utifrån något speciellt önskemål eller 

inriktning, däremot har antalet metoder begränsats till fyra.   

   Arbetet med detta har gått till på följande sätt: utgångspunkten är ett eget mönster som 

färgsatts i datorprogrammet Adobe Illustrator.  Två olika kulörer har använts på varje 

mönsterbild.  Detta för att så tydligt som möjligt kunna se hur dessa två påverkar 

varandra och det totala uttrycket i bilden.  Sedan har ytterligare ett sådant exempel gjorts 

men där ändras en av kulörerna.  Dessa två exempel har sedan placerats bredvid 

varandra för att skillnader ska bli tydliga vid analysen. 

   För att få bra färgåtergivning av dessa exempel är det lämpligt att skriva ut dessa sidor 

på ett fotopapper med glansig yta.  För detta arbete valdes Canons papper ”Photo Paper 

Plus Glossy II”.   

De metoder för kontrastverkan som valdes ut att arbeta med är: ljushetskontrast, kall-

varmkontrast, komplementkontrast och egen-kontrast/kvalitetskontrast.   

Nedan görs en analys av bilderna. 
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Bildanalys ljushetskontrast 

 

                                   
   

         Svart-vit   Svart-grå 

   Vid betraktande av bilderna ovan går det att se att kontrasten mellan mönstret och 

bakgrunden är starkare på det svartvita exemplet än det svartgrå.  Blommorna i mönstret 

kommer också ut mer i den bilden och rörelsen som finns i detta mönster förstärks i den 

bilden där ljushetskontrasten är störst.  Den svartgrå bilden upplevs som mer lugn och 

vilsam jämfört med den svartvita som känns mer energisk och 

uppmärksamhetskrävande. 
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       Bildanalys kall-varmkontrast 

 

                                   
 

         Varmt röd-kall grön   kall röd-kall grön 

             

   I det här exemplet har i den vänstra bilden skapats en kall-varmkontrast genom att sätta 

en varm röd färg mot en kall grön.     

   I den vänstra bilden upplevs färgerna skilja ut sig från varandra.  Upplevelsen blir att 

den röda färgen kommer ut i bilden och den gröna lägger sig mer i bakgrunden, en 

djupverkan uppnås.  Den röda färgen har en gul ton men den gröna har en blå ton vilket 

gör att de kontrasterar mot varandra.   

   Betraktas istället exemplet till höger där den röda färgen bytts ut mot en blå-röd går det 

att se att den röda färgen inte kontrasterar på samma sätt mot den gröna bakgrunden.  Det 

händer inte lika mycket i bilden.  Båda färgerna upplevs ligga mer mot bakgrunden.  

Däremot kan upplevas att bilden är ansträngande för ögat på grund av den 

flimringskontrast som uppstår.  Detta sker på grund av att det röda och det gröna 

kontrasterar mot varandra eftersom de är komplementfärger samtidigt som denna röda 

och gröna färgton ligger nära varandra i ljushet.   

   Den vänstra bilden upplevs som harmonisk och innehåller en större ljupverkan än den 

högra bilden som upplevs som platt, kaotisk och ansträngande att titta på. 
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       Bildanalys komplementkontrast 

 

                                     
          

         Röd-grön     Gul-grön 

 

Båda dessa bilder är starka i sitt uttryck.  I den vänstra har komplementkontrast 

använts genom att färgsätta med grundtonen av rött och grönt.  I den bilden går det att se 

en stark rörelse och energi i bilden.  En känsla fås av att de båda färgerna lyfter och 

förstärker varandra.  Även i denna bild uppstår viss flimringskontrast på grund av att 

färgerna kontrasterar mot varandra och samtidigt innehåller färgtoner som ligger nära 

varandra i ljushet.           

Betraktas istället den högra bilden är rörelsen inte lika stark även om kontrasten 

mellan färgerna gult och grönt känns tydlig på grund av ljushetskontrast.  Den bilden 

upplevs som mer lugn och är lättare att vila ögonen på än den vänstra. 
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Bildanalys egen-kontrast/kvalitetskontrast 

 

                                       
   

         Klarröd-svart          blåröd-svart 

 

I detta exempel visas den röda färgens egen-kontrast, eller  kvalitetskontrast, som det 

även kallas, mot en svart bakgrundsfärg. 

I bilden till vänster upplevs den röda färgen ha starkare lyskraft än vad den röda 

färgen har i bilden till höger.  Detta på grund av att den röda färgen till höger inte är 

grundfärgen röd (som endast innehåller färgen röd), utan är en blandning av grundfärgen 

röd och andra färger (till exempel blått och vitt).   

I bilden till vänster upplevs att det händer något.  Bilden kräver uppmärksamhet av 

betraktaren.  Detta dels på grund av att grundfärgen rött använts.  Kontrasten och 

lyskraften i denna röda färg gör att bilden upplevs som kraftfull och energisk.  

Lyskraften i den röda färgen förstärks dessutom ytterligare på grund av den svarta 

bakgrundsfärgen.  

Bilden till höger upplevs som lugnare på grund av att den röda färgen där har blandats 

med andra färger.  Den får då mindre lyskraft. 
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Sammanfattande diskussion 
Området som valts att studera är intressant men också brett och komplext.  Eftersom 

färgområdet innehåller allt från färgpsykologi till inredning har det varit svårt att närma 

sig själva kärnan i arbetet.  Många val längs vägen har gjorts för att nå fram till 

resultatet.  Det första avgörande valet var urvalet av litteratur.  Litteratur av författare 

såsom Ahnlund (1986), Edwards (2004), Albers (1963) och Svenska slöjdföreningen 

(1965) valdes ut på grund av den gedigna kunskapen om kontrastverkan med färg.  För 

att komplettera med kunskap om olika typer av färgsystem, människors färgupplevelse 

och grunder i färglära valdes litteratur av Gundersen, Kjernsmo, Reinhardtsen (1996), 

Itten (1971), Nilson (2004) och Sisefsky (1995). 

Komplexiteten i området blev tydlig under arbetet med litteraturen.  Till slut lyckades 

närmandet av den del av området som kändes relevant för undersökningen och en 

fördjupning om färgers egenskaper och färgsättning kunde åstadkommas.  Det var då 

insikten kom att det var området som rörde färgers egenskaper och kontrastverkan som 

var själva kärnan i mitt arbete.  Det var där kunskap kunde sökas om hur det går att 

förändra uttrycket i en bild med hjälp av olika färgkombinationer. 

   Resultatet av litteraturstudien ledde fram till en sammanfattning av området färg och 

dess begrepp.  Givetvis kan en sådan sammanfattning vara mer utförlig än så här men 

den bedöms ändå vara tillräcklig för att kunna användas vidare.  När det gäller 

begreppsförklaringarna så sammanställdes de som återfanns i litteraturen.  Eftersom 

många av författarna använder sig av olika typer av begrepp för att beskriva samma 

fenomen kändes det viktigt att klargöra för läsaren vad som hör ihop och hur respektive 

författare har skrivit kring detta. 

Syftet med uppsatsen har varit att förtydliga och redovisa olika metoder för 

kontrastverkan med färg samt att praktiskt prova och analysera några av dem. 

När det praktiska arbetet vidtog med färgsättning och bildanalys blev det än mer 

viktigt att verkligen förstå de olika effekterna och delarna.  Det är en sak att färgsätta 

och se vilka bilder som blir bra eller fina, men en helt annan att analysera och förklara 

det som går att se.  Det är också svårt att undvika att vara partisk och favorisera en viss 

färgsättning.  En annan svårighet var också hur jag på bästa sätt skulle kunna illustrera 

skillnaden mellan två färgsättningar.  Detta krävde till exempel att en av två färger i 

bilderna alltid var samma i dem som jämfördes.  Det blev också på det viset att fler 

effekter av kontrastverkan än den jag tänkt illustrera automatiskt kom med i bilden på 
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grund av de färger jag valt.  Detta gjorde analysen än mer intressant och jag valde då att 

ha detta kvar istället för att byta till andra färger. 

Resultatet av mitt praktiska arbete med färgsättning och analys uppvisar en stor 

överensstämmelse med det som anges i litteraturen.  Det var inga problem att faktiskt se 

de effekter som beskrivs av de olika författarna.   

Området bildanalys är nytt för mig men jag tyckte ändå att jag någorlunda enkelt 

kunde hitta och använda olika begrepp från litteraturen för att förklara det jag såg i 

bilderna. 

Att använda sig av en litteraturstudie kombinerat med praktiskt arbete och analys har 

fungerat bra för att nå fram till mitt resultat.  Det var värdefullt att först ha en 

teoribakgrund för att kunna gå vidare och välja rätt väg för arbetet.  Dessutom hade jag 

senare stor användning av den kunskapen för att kunna blicka tillbaka och söka stöd i 

litteraturen när jag gjorde min bildanalys.  

I uppsatsen har fokus lagts enbart på kontrastverkan med färg och i exemplen har ett 

och samma mönster använts.  Det vore intressant att i framtiden utforska vad som 

händer vid användandet av skilda mönster och hur uttrycket då förändras vid olika typer 

av färgsättning och kontrastverkan.  Alltså i princip görs samma typ av undersökning 

men fördjupas genom studier av formens betydelse kombinerat med färgens.  Till 

exempel kan jag tänka att färgen kan påverka karaktären i mönstret precis på samma sätt 

som formen kan göra det.  Det skulle kunna tillföra mycket att titta på vikten av båda 

dessa kombinerat och göra jämförelser sinsemellan.   
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