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Sammanfattning 

Färger och ljus påverkar människor, ibland på olika sätt och ibland på samma sätt. Det 

finns mycket skrivet, många teorier om hur människor uppfattar färg och ljus. Goethe, 

som jag i huvudsak avhänder mig av i den här uppsatsen, skriver om hur olika färger 

påverkar människan på olika sätt. Jag har sedan använt mig av den informationen när 

jag har gjort mina fem digitala målningar. I min efterföljande undersökning har jag 

sedan försökt ta reda på om det är möjligt att påverka människor till att få särskilda 

känslor för särskilda bilder, genom att använda färg och ljus på rätt sätt enligt 

teorierna. Detta resulterade i en undersökning där jag frågade sex personer från olika 

delar av världen om vad de kände om bilderna. Jag kom fram till att det är mycket 

svårt att få samma svar från alla, men oftast får man liknande svar och att det tycks 

finnas vissa kulturella skillnader även om de är svåra att definiera.  

 

Nyckelord: Färglära, Ljusteorier, Illustration 

 

 

 



 

 I 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ................................................................................. I 

1 Introduktion ......................................................................................... 1 

2 Bakgrund .............................................................................................. 2 

2.1 Färgerna enligt Goethe ..................................................................................... 2 

2.1.1 Gult ........................................................................................................... 2 

2.1.2 Blått .......................................................................................................... 3 

2.1.3 Rött ........................................................................................................... 3 

2.1.4 Grönt ......................................................................................................... 3 

2.1.5 Övriga färger ............................................................................................ 3 

2.2 Övrigt om färg .................................................................................................. 3 

2.3 Ljusets betydelse .............................................................................................. 4 

3 Problemformulering............................................................................ 5 

3.1 Metodbeskrivning ............................................................................................ 5 

4 Verket ................................................................................................... 7 

4.1 Bilderna ............................................................................................................ 8 

5 Undersökning ..................................................................................... 12 

5.1 Genomförande ................................................................................................ 12 

5.2 Resultat ........................................................................................................... 12 

5.2.1 Sammanfattning ...................................................................................... 14 

5.3 Analys ............................................................................................................ 14 

5.4 Sammanfattning ............................................................................................. 16 

6 Slutsatser ............................................................................................ 18 

6.1 Framtida arbete ............................................................................................... 19 

Referenser ................................................................................................ 20 

 



 

 1 

1 Introduktion 
 

Inga färger utan ljus brukar man säga, och det är sant. Människan ser ingenting utan 

ljus, men om det vore fysiskt möjligt för oss att se i totalt mörker så skulle allt verka 

svart-vitt. Därmed finns det ett nära förhållande mellan ljus och färg och sitter man en 

vacker höstmorgon och tittar på en soluppgång blir man varse om just vilket 

fantastiskt samspel det finns mellan de båda. 

 

Att färger påverkar människan på allehanda sätt har länge varit känt. Detta är oftast 

inget vi tänker på men likväl berörs vi på olika sätt. I så gott som alla kulturer har 

färgerna spelat en betydande roll. Allt ifrån religiösa betydelser till kläder, konst och 

miljö. Färgerna fungerar som koder, som ett slags information som människan tycker 

och tänker men framför allt känner mycket kring (Hård, Küller, Sivik och Svedmyr, 

1995). 

 

Jag har ett stort intresse av färgernas och ljusets betydelse i illustrationer. I det här 

examensarbetet får jag möjlighet att skapa mig en ökad förståelse och ett större 

kunnande om färg- och ljuslära. Jag lär mig att tillämpa kunskapen i det praktiska 

arbetet för att med mina illustrationer kunna förmedla det jag avser att förmedla. Jag 

utgår i mitt arbete ifrån att människor ofta har liknande upplevelser av samma färger 

(Hård, Küller, Sivik och Svedmyr, 1995) och att desamma gäller hur olika 

ljussättningar upplevs.  

 

Intentionen med uppsatsen är att undersöka hur man kan använda sig av färg och ljus i 

miljöillustrationer för att skapa olika känslor, såsom behag och obehag, hos 

betraktaren. Jag vill även studera hur samstämda olika betraktares upplevelser är av 

samma illustration. Detta för att få en uppfattning om hur mina illustrationer 

uppfattas. 
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2 Bakgrund 

Vilken färg något har är beroende av hur ljusets strålar träffar objektet ifråga och vilka 

av strålarna som studsar vid kontakt med ytan på objektet. De strålar som reflekteras 

uppfattar vi med ögonen och intrycket skickas därefter vidare till hjärnan som tolkar 

detta som en färg (Bergström, 2007). Exempelvis uppfattas en citron som gul för att 

den har ett sådant ytmaterial att nästan alla strålar studsar mot ytan, eftersom ytan blir 

vit om alla strålar studsar.      

Sir Isaac Newton var den som först, genom att använda en glasprisma, lyckades få 

fram de sju primärfärgerna (Persson och Öström, 2009) och genom sina studier av 

regnbågen skapade han en färgcirkel. I och med färgcirkeln blev färgerna 

kategoriserade och det gick lättare att studera dem (Edwards, 2004). På 1800-talet 

skapades sedan två falanger där den ena var grundad på Newtons idé om att när olika 

spektralfärger blandas, så skapas nya färger (Persson och Öström, 2009). Den andra 

falangen startade med De Buffons färgteorier med bland annat tidiga experiment om 

färgskuggor men framför allt att människors upplevelser av färg är mycket subjektiva 

(Derefeldt och Berggrund, 1994). På De Buffons väg fortsatte en man som trots att 

han är mest känd för sitt romanförfattarskap, är en av de viktigaste pionjärerna inom 

färglära.    

Johann Wolfgang von Goethe, författare, filosof och allkonstnär, är det namn som 

oftast dyker upp när man talar om färglära. Han menade att det finns en 

grundläggande symmetri i färgens värld. Att motsatser som ljust och mörkt, vitt och 

svart eller sol och himmel hänger ihop på ett symbiotiskt sätt, som en ”sluten totalitet” 

(Sällström, 1996). Goethe var intresserad av färgerna på ett andligt plan (Persson och 

Öström, 2009) och skrev om hur olika färger uppfattades.  

För att kunna koppla mina resultat till teorier ger jag er ett axplock av hur Goethe 

menade att färgerna uppfattades. 

 

2.1 Färgerna enligt Goethe 

 Det som nutidens färgforskning ofta handlar om är hur vi människor reagerar på och 

känner kring färger. Detta var Goethe mycket intresserad av och i sina studier menar 

han att färger, själva eller ihop med andra färger har en viss inverkan på oss 

människor. Detta dels på grund av att färgerna har egna speciella roller i samspelet 

mellan ljus, mörker och materia och dels att våra ögon reagerar olika beroende på 

vilken färg de ser (Sällström, 1996). Hur vi upplever färg är beroende av många 

faktorer och är ytterst personligt. Sällström (1996) skriver vidare att man inte kan 

presentera sina känslointryck om de färger man studerar som rent objektiva fakta. 

Kanske var det därför som Goethe använde sig av bland annat liknelser för att 

beskriva de upplevelser av färgerna han studerat. (Sällström, 1996). Att det däremot 

finns en stor samstämmighet mellan oss människor när det kommer till våra 

upplevelser av färg råder det inga tvivel om (Hård, Küller, Sivik och Svedmyr, 1995). 

2.1.1 Gult 

 Gult är den av de tre grundfärgerna som ofta uppfattas som en glad, varm färg. Så gör 

även Goethe. Han menar att gult är färgen som är närmast ljuset. Den är en vaken, 

förförande färg som känns bra att vara omsluten av. Dessutom säger han att den känns 

mycket ömtålig och om den inte står som ren färg utan ”smutsas ner”, som han själv 



 

 3 

uttrycker det, känns mer negativ. Han ger här exemplet med färgen av svavel (alltså 

gröngul färg) som i Goethes ögon känns oattraktiv (Sällström, 1996). 

2.1.2 Blått 

Blått är den andra av grundfärgerna och den färg som vanligtvis uppfattas som kall. 

Goethe tyckte att där gult var ljus där var blått mörker. Blått är en rofylld färg som 

dessutom har något stimulerande i sig. Goethe anser att blått lockar den som tittar, att 

färgen är kall och förknippas med skuggan. Om man ser på något med blått ljus, säger 

Goethe, så uppfattas det dystert (Sällström, 1996). 

2.1.3 Rött 

Den röda färgen föll Goethe i smaken, han beskriver rött som en allvarlig och värdig 

färg, framförallt när den är djup och mörk. Rött är behagligt och älskvärt när den är 

ljus och uttunnad. Han vill även understryka hur viktig den röda färgen är genom att 

skriva om hur de gamla regenterna åtrådde den röda färgen (Sällström, 1996). 

2.1.4 Grönt 

Hemma hos Johann Wolfgang von Goethe var de flesta rummens väggar gröna. 

Framför allt i arbetsrum och i andra rum där han ofta befann sig. Han tyckte att 

ögonen kunde vila på den gröna färgen och att man fann en tillfredsställelse i den 

(Sällström, 1996).  

2.1.5 Övriga färger 

Goethe beskriver även färgen rödgult som mer energisk än gult, och jämför den med 

kvällssolens glans. Ha beskriver sedan gulrött som den mest aktiva färgen och menar 

att den närmast etsar sig fast i ögat. Han skriver om hur djur retas av den. Rödblått 

som vi känner som lila menar Goethe får en viss aktivitet som grundar sig på det röda 

inslaget och inte den blå dominansen. Slutligen uttrycker Goethe om färgen blårött att 

denna färg som ligger något närmre rött än den föregående, skulle kännas hemsk på 

stora ytor och att den just därför används ofta i utspätt läge på kläder och som 

prydnad. Han skriver om hur prästerna har tagit sig denna färg i förhoppning om att 

nå den purpurfärg som kardinalerna bär. (Sällström, 1996) 

 

2.2 Övrigt om färg 

Färgen svart ses oftast som förknippad med död, sorg eller som ”en evig tystnad utan 

hopp och framtid” (Derefeldt och Berggrund, 1994). I många länder används svart vid 

begravningstillfällen. Färgen vit däremot representerar oftast glädje, oskuldsfullhet 

och renhet (Derefeldt och Berggrund, 1994).   

Enligt Derefeldt och Berggrund beror vår påverkan av färg på dessa tre faktorer: 

- Färgens egen inneboende verkan. 

- Minne och förväntan inför olika färger. Färgen röd har exempelvis olika 

betydelse om den ses på tavlor, väggar eller varningsskyltar. Minnet kan 

dessutom spela oss ett spratt i hur vi föreställer oss färgen på olika ting. Vi 

tänker oss tomaten som rödare, gräset som grönare och solen som gulare än 

vad de faktiskt är. Detta kallas för färgkonstans (Edwards, 2004) och handlar 
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om att hjärnan inte bryr sig om den information den får från näthinnan utan 

”vet” i minnet att exempelvis citronen är gul. 

- Kulturell kontext. Ett universellt färgspråk finns i världen, men i många fall 

förekommer kulturella olikheter i hur vi människor associerar till färger. 

Färger kan som bekant beskrivas som tunga eller lätta, varma eller kalla, 

aktiva eller passiva (Derefeldt och Berggrund, 1994). 

 

2.3 Ljusets betydelse 

Människans tämjande av elden, Edisons uppfinnande av glödlampan, dagens 

ljusterapi och användandet av ljus till och med som tortyrredskap. Alltid har ljus haft 

en oerhört stark och i många fall livsviktig roll i människans liv. Så än i dag.  

Ljus kan komplicera förmågan att se färger på flera sätt. När solen t.ex. går sin bana 

över himlen en dag så förändras färgerna i naturen. Anledningen är att solens vinkel i 

förhållande till jorden förändras hela tiden. På morgon och förmiddag uppfattas ljuset 

som mer gulaktigt, mitt på dagen får solens ljus en vitare färg för att sedan på 

eftermiddag och kväll övergå i ett något mer blått sken. Detta gör att ett rött hus 

uppfattas mer orangeaktigt på förmiddagen och mer lila på kvällskvisten (Edwards, 

2004). 

Användandet av skuggor kan ha stor betydelse för vilken känsla man får för en bild. 

Att lägga en sidobelysning kan t.ex. bidra till en ökad känsla av dramatik (Stoppee, 

2009). Gör man sedan skuggan skarp, mörk och tydlig, genom att minska på antalet 

ljuskällor, ökar dramatiken. De detaljer som innan fanns i skuggorna är borta vilket 

genererar en mystisk känsla (Stoppee, 2009). Skarpa skuggor kan uppfattas som mer 

maskulint och hårt när de används på människor, på samma sätt som mjuka skuggor 

ofta används när man porträtterar kvinnliga karaktärer (Stoppee, 2009).     

I ljussättningstermer finns det något som kallas Low key-belysning. Detta innebär att 

man, till skillnad från en grundbelysning där man använder sig av ljus från ca fyra 

håll, bara använder sig av en ljuskälla, huvudljuset snett framifrån. Detta för att med 

skarpa kontraster skapa spänning i exempelvis skräckfilmer (Dahlgren, 2004). Ett 

annat sätt att skapa en hotfull karaktär i en bild är att belysa underifrån. På det sättet 

skapas en hotfull eller aggressiv karaktär (Dahlgren, 2004).  

Om man istället vill skapa en romantisk eller harmonisk scen menar Dahlgren (2004) 

att man kan använda sig av något som kallas High key-belysning. Till skillnad från 

low key-belysning använder man sig även av ett så kallat lättningsljus, vilket innebär 

en ljuskälla som inte lyser riktigt lika starkt som huvudljuset men som får skuggorna 

att mjukna och skuggdetaljer att komma fram (Dahlgren, 2004).   

Ett rött ljus i en bild betyder inte sällan fara eller varning. Precis som blodet och hur 

djur använder den röda färgen i naturen, använder man ofta rött som en varningsfärg. 

Trafikljusen till exempel har sedan de kom på 1860-talet använt den röda färgen för 

att få bilister att stanna (Illustrerad vetenskap, nr 7/2001, sid 14).       
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3 Problemformulering 

För att väcka känslor med en bild är naturligtvis motivet viktigt, men frågan jag ställer 

mig är om arbetet med färg och ljus kan vara ännu viktigare.  

Människor reagerar inte exakt likadant när man visar dem olika färger eftersom det i 

grund och botten är en subjektiv känsla. Däremot så har vi människor väldigt lika 

upplevelser av färger (Hård, Küller, Sivik och Svedmyr, 1995). Färgseende är en av 

våra mest grundläggande sinnesförmågor och eftersom vårt samhälle är byggt på att vi 

uppfattar saker på i stort sätt samma sätt går det inte att en person tycker att rött ljus 

inte betyder stanna eller varning. Därför menar Lars Sivik (1995) att det inte bara är 

troligt att vi upplever färger på liknande sätt utan att det är självklart och att vi 

dessutom associerar väldigt lika. Sivik skriver vidare om hur samstämmigheten 

mellan människors åsikter om färg också beror på vilka typer av egenskaper hos färg 

man menar. Människor tenderar att ha väldigt liknande åsikter när det handlar om 

egenskaper som varma och kalla färger. Eller hårda eller skrikiga. Går man däremot 

över till färgegenskaper som sjuka, harmoniska eller vackra färger så går åsikterna 

inte helt i samma linje även om många likheter finns (Hård, Küller, Sivik och 

Svedmyr, 1995). 

Jag tar avstamp i diskussionen om att människor upplever färg på liknande sätt när jag 

närmar mig frågor kring ljus. Jag antar, i detta skede i min undersökning, utifrån 

vetskapen om att det finns sätt att med ljusets hjälp skapa hotfullhet respektive 

harmoni, att människor även vad gäller ljus tenderar att dela samma upplevelser.  

Ljuset har stor betydelse för hur en scen eller en bild uppfattas. Om konstnärens 

målsättning är att väcka skräck använder man sig av en viss typ av ljussättning och 

om skaparen istället eftersträvar att betraktaren ska känna harmoni ljussätter man 

annorlunda.  

Med utgångspunkt i att människor reagerar liknande på olika färger och ljus vill jag 

undersöka hur jag kan skapa illustrationer för att hos betraktaren väcka en känsla av 

obehag eller glädje. Har jag då i denna undersökning hjälp av färglära och teorier om 

ljus? Jag vill undersöka om det finns en samstämmighet i olika betraktares 

uppfattningar av mina bilder för att på så sätt med hjälp av teorier kring färg och ljus 

kunna få mer kontroll över hur mina illustrationer uppfattas.  

Mina frågeställningar blir alltså:   

Hur kan man använda sig av färg och ljus i miljöillustrationer för att beskriva 

dessa miljöer som antingen obehagliga eller behagliga? 

Kan man med användandet av färg och ljus styra vilka känslor en illustration 

ska väcka hos betraktaren? 

Med obehagliga menar jag att miljöerna ska tyckas farliga, ogästvänliga, olustiga. 

Med behagliga menar jag att miljöerna ska uppfattas harmoniska, sköna, inbjudande, 

vackra. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara mina frågeställningar producerar jag fem stycken illustrationer. Av 

dessa fem illustrationer ska två av dem förmedla en obehagskänsla och tre av dem en 

känsla av behag. Jag tillämpar de färg- och ljusteorier jag presenterar i 

bakgrundsavsnittet.  
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Jag gör därefter en kvalitativ undersökning där jag frågar sex stycken testpersoner om 

hur de upplever illustrationerna. Testpersonerna jag ska intervjua om deras syn på 

bilderna är från tre olika delar av världen. Två av informanter är från Iran, 

mellanöstern, två från Asien varav en är från Japan och en från Kina. De sista två 

informanterna är båda från Sverige och får representera Europa.  

Jag har valt att göra den här uppdelningen för att få med eventuella kulturella 

skillnader i de känslor informanterna får, och kanske även en del förklaringar på dessa 

skillnader utifrån deras forna kulturella kontexter.  

Jag väljer att göra kvalitativa, helt öppna, icke strukturerade intervjuer för att mina 

informanter ska få så fritt spelrum som möjligt då det handlar om att berätta om vad 

man känner för något man betraktar (Lantz, 1993). Enligt Lantz (1993) ska intervjun 

innehålla en vid fråga som sedan har eventuella följdfrågor för att bättre få en bild av 

det respondenten vill säga (Lantz, 1993). Frågorna som ställs till testpersonerna blir 

därför: 

Vilka känslor skulle bäst beskriva hur du upplever den här bilden? 

Varför tror du att du upplever den typen av känslor? 

När jag fått in svaren från testpersonerna analyserar jag svaren utifrån teorierna. 

Därefter drar jag slutsatser och återkopplar till min frågeställning.  
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4 Verket 

Den praktiska delen av examensarbetet innebär alltså att jag ska göra fem stycken 

digitala bilder för att med färg och ljus som främsta redskap beskriva dessa bilder som 

behagliga eller obehagliga.    

Jag började med att göra skisser på olika motiv till mina bilder. I detta stadium var det 

viktigt för mig att dels få med så många idéer till olika färger och ljussättningar jag 

kunde i bilderna och dels hålla motiven så neutrala som möjligt. Om jag gör en bild 

som för mycket kan klassificeras som obehaglig eller behaglig redan innan jag har 

använt mig av färger eller ljus förstörs ju lite själva tanken med uppsatsen. I det fallet 

blir det ju svårare att under intervjuerna veta om informanterna har påverkats för 

mycket av motiven på bilderna. Här hade jag naturligtvis, för att undvika problemet, 

enbart kunnat göra abstrakta bilder. Men då jag inte är en abstrakt konstnär och har 

för avsikt att kunna använda bilderna i en framtida portfolio, valde jag att inte 

använda mig av abstrakta motiv. 
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Jag gjorde några olika skisser (se ovan), så kallade thumbnails, på vissa av motiven 

för att sedan välja ut en där jag trodde mig få ut mest av färg och ljus och även 

fungerade bäst som komposition. En av de slutgiltiga bilderna (A Blue Cave) finns 

inte med här ovan som skiss, detta på grund av att jag gjorde den bilden långt senare 

och därför valde att inte göra en skiss till den innan. Jag hade från början tänkt göra 

sex bilder för att ha lika många behagliga som obehagliga bilder, men tyvärr hann jag 

endast måla fem bilder. Så totalt blev det tre bilder som ska förmedla ett behagligt 

intryck och två bilder som ska upplevas obehagliga. De inringade skisserna ovan är de 

som jag valde att utveckla. 

4.1 Bilderna 

Nedan går jag igenom de fem bilderna och beskriver hur jag har gått tillväga i 

arbetsprocessen och vad jag speciellt har tänkt på angående användandet av ljus och 

färg i respektive målning.  

Chinese Morning 

 

Chinesemorning.jpg 

 

I ”Chinese Morning” var min första tanke att bilden skulle förmedla lugn och behag. 

Enligt Goethe var färgen grön, som jag skrivit ovan, en färg som ögonen kunde vila 

på och därför kom jag att tänka på en lummig och grön kinesisk trädgård. Den är 

övergiven och lite igenvuxen. Den främsta egenskapen med den här bilden var just att 

det skulle vara mycket grön färg. Ljuset i bilden kommer ganska lågt ifrån (se röda 

pilar), vilket tyder på att antingen solen går upp eller ner. Men som jag skrev tidigare 

blir ljuset något mer orange på morgonen och något mer blått vid solnedgång, vilket 

tyder på att solen går upp i detta fall. En soluppgång tyckte jag passade i bilden, den 

gör att bilden får ytterligare en dimension av lugn. 
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The Gate 

 

TheGate.jpg 

 

I bilden ”The Gate” tog jag tillvara på det jag läste om hur röda lampor signalerar 

olika saker i olika situationer. T.ex. hur de röda lamporna i det här fallet symboliserar 

varning. De gula linjerna vid väggarna kan också uppfattas som en slags 

varningssymbol. Goethe skriver ju att gult är en vaken färg. Det kan kanske vara 

anledningen till att man ofta använder den färgen i just varningssammanhang. Sen 

skriver han förvisso vidare att det känns bra att vara omsluten av den. Det kanske inte 

stämmer i det här fallet då den gula färgen är nedsmutsad som Goethe säger. Det 

övriga ljuset i rummet är nästan obefintligt. Den här bilden ska vara en obehagsbild 

och det är tänkt att den stora hotfulla, stängda porten ska förstärka den känslan.  

 

Priest 

 

Priest.jpg 
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Huvudtanken med den här bilden var färgen på prästens kläder. Goethe skriver att 

purpur är prästerskapets färg. Jag fick då idén att göra en präst som står och skriker ut 

sin makt över sina undersåtar. För att understryka prästens makt och stora ego målade 

jag även en staty av honom nere på torgplatsen. Ljuset i bilden är ett relativt starkt 

dagsljus som sveper in över scenen. När det träffar prästen kommer ljuset snett 

underifrån vilket jag skriver om tidigare i uppsatsen ofta används i film och foto för 

att demonstrera en ”hotfull karaktär” vilket det är frågan om här. Detta ska bidra till 

en obehaglig bild. 

 

The White Tower 

 

TheWhiteTower.jpg 

 

Här har jag gjort en vy över ett kargt, relativt grått landskap. Solen håller precis på att 

gå ner och därför är det mycket blå färger i bilden. Mitt i landskapet står ett ståtligt, 

vitt torn. Vitt symboliserar renhet, godhet och glädje och därför har jag tänkt att 

bilden ska vara av behaglig karaktär. Att sedan övriga färger är desaturerade och 

ganska mörka och att landskapet är hårt och kargt kan ju bidra till att betraktaren 

upplever bilden som obehaglig. Det blir ett intressant experiment.  

I bilden skulle egentligen en figur stå på bergsklippan i nedre vänstra hörnet och 

blickat ut över landskapet, men jag hann inte riktigt ända fram. 
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A blue Cave 

 

ABlueCave.jpg 

 

Bilden ”A Blue Cave” gjorde jag som sagt utan skiss. Jag tyckte att jag behövde en 

bild av den här typen med i bildserien. Motivet är en enorm grotta med mycket kalla 

färger, men min tanke var ändå att detta skulle vara en av de behagliga bilderna. Jag 

försökte få till ett lugn i bilden. För att få det gjorde jag följande. Vacker, blå ljus 

färgpalett. Lugnt, spegelblankt vatten. Dessutom målade jag ett hål i taket långt bort i 

grottan. Hålet symboliserar hopp och frihet. Jag hade först tänkt ha med något levande 

i bilden, såsom en människa eller kanske en båt i vattnet, men jag valde till slut att 

inte göra det för att få en större känsla av lugn. 
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5 Undersökning 

För att få svar på mina frågeställningar behöver jag undersöka om sättet jag arbetat 

med mina bilder på får den respons jag tror att de ska få. Alltså om färg- och 

ljusteorierna stämmer och om de gör det, om jag applicerat dem på ett korrekt och 

tydligt sätt. 

Som sagts ovan använder jag mig av sex informanter, uppdelade i tre kulturella 

grupper. Eftersom det finns kulturella skillnader i hur man upplever färg tycker jag att 

det vore intressant att undersöka om detta även märks i hur informanterna upplever 

mina bilder.  

Jag lägger inte fokus på skillnader beroende på kön och därför väljer jag att använda 

mig av en man och en kvinna i varje fokusgrupp. Hade jag använt mig av exempelvis 

bara män i min undersökning så hade det varit berättigat att fråga hur undersökningen 

hade sett ut med kvinnor som informanter.  

En tredje aspekt jag funderar över är ålder. Fyra av informanterna är ungefär i samma 

ålder medan två av dem är en generation äldre. Jag har även med detta i tanken när jag 

senare analyserar min undersökning. 

Jag intervjuar de två informanterna från Asien samtidigt och så även med 

informanterna från Mellanöstern. Tidsbrist, framförallt från informanternas sida, 

ligger till grund för det beslutet. Däremot intervjuar jag informanterna från Sverige 

var för sig. Kan detta påverka intervjuerna? Möjligen intervjun med informanterna 

från Asien. De känner inte varandra så väl och det kan kanske kännas obekvämt för 

dem att prata om sina känslor angående några målningar i varandras sällskap.  

5.1 Genomförande 

I och med att jag gjorde intervjuer med tre olika grupper informanter, med två 

personer i varje, drog intervjuerna ut lite på tiden.  Jag började med att intervjua två 

personer från Asien; en från Kina och en från Japan. Därefter intervjuade jag två 

personer från Mellanöstern och slutligen intervjuades två svenskar. Jag skapade inför 

mina första intervjuer en mall för informanterna att skriva sina tankar och analyser på. 

Men efter att jag använt mig av det sättet när jag intervjuade personerna från Asien 

märkte jag att om informanterna tittade analyserande på bilderna och samtidigt skulle 

skriva vad de såg, blev det inte lika bra flyt i intervjuprocessen och allt som de sa blev 

inte nedskrivet. På grund av detta ändrade jag mitt förfarande under resterande 

intervjuer. Under de sista fyra intervjuerna lät jag istället informanterna titta på 

bilderna och berätta, medan jag själv fyllde i mallen under tiden. Detta gjorde att jag 

fick med mer av vad informanterna sa och intervjuerna blev kortare och förlöpte 

smidigare. På grund av denna förändring blev de första två intervjuerna aningen 

knappa i materialet. Så här i efterhand hade det varit bra att testa intervjuformen på 

någon annan först. I slutet på varje intervju frågade jag dessutom informanterna hur 

de upplevde färgerna röd, gul, grön, blå, vit och svart. Detta för att tydligare se om 

känslorna är annorlunda för färgerna i sig och i så fall om motiven på bilderna kan ha 

haft inverkan på dem. 

5.2 Resultat  

Nedan följer resultaten bild för bild för vad respektive kulturell fokusgrupp tyckte om 

dem. Efter det kommer en analys där jag med hjälp av ovannämnda teorier och 

resultaten i undersökningen går igenom hur väl dessa två stämmer överens.  
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Chinese Morning 

Det rådde lite delade uppfattningar mellan fokusgrupperna om den här bilden. De 

flesta upplevde bilden precis som jag ville framställa den, som lugn och harmonisk, 

men det fanns undantag. Båda informanterna från Asien fick ingen behaglig känsla av 

bilden. De beskrev den med ord som ”spökhistoria” och ”rädd”. De tyckte den kändes 

livlös och obehaglig.  

De två informanterna från mellanöstern berättade att bilden kändes mysig, glad och 

lugn. Men även de använde ord som ”livlös” och ”ensamt”. 

De två svenska informanterna sa båda två att den gröna färgen och ljuset tillsammans 

gjorde att det kändes som att gå från kyla till värme när solen går upp. Båda förstod 

att det var morgon och de använde ord om bilden som ”ödslig”, ”lugn”, inbjudande”, 

”behaglig” och ”rofylld”.  

The Gate 

Här var det återigen de två informanterna från Asien som stack ut när man jämför vad 

de känner. De upplevde bilden som lugn och kände en bra känsla när de tittade på 

den. En av dem sa att hon upplevde att bilden var någonstans mellan verklig och 

overklig och den andre informanten tyckte att de röda lamporna gav energi till 

fordonet. 

Övriga fyra informanter upplevde bilden mer homogent. Ord som ”varning” syftande 

till de röda lamporna var vanligt förekommande och även ord som ”rädsla”, 

”skrämmande” och ”negativ känsla”. En av informanterna från mellanöstern 

uppfattade de gula linjerna som ännu en varningssymbol. ”Det känns som att man inte 

får gå över den”, sa han. 

Priest 

Den här illustrationen upplevde de flesta informanterna svår att läsa. Det var ljust och 

vackert men ändå något otäckt. Alla tre fokusgrupperna använde ord som ”makt” och 

”rädsla” men det som är intressant att notera när det gäller den här bilden är hur 

informanterna från mellanöstern reagerade. Där användes ord som ”besviken”, 

”rädsla” och ”hat”.  

I stort hade alltså samtliga informanter liknande känslor för den här bilden. De 

svenska informanterna beskrev bilden med ord som ”negativ känsla”, ”gudomligt”, 

”deprimerande”, ”storhet” och ”obehag”.  

The White Tower 

De flesta informanterna verkade inte tycka att det vita tornet gjorde bilden behaglig. 

Det var flera av dem som upplevde färgen på tornet som positiv, men formen på 

tornet, även om det inte var den de skulle bedöma, gjorde inte tornet enbart positivt.  

Informanterna från Asien tyckte att bilden kändes som från ”en annan planet”. Att den 

upplevdes som ”mörk”, ”lugn” och med en känsla av ”ensamhet”.  

De svenska informanterna använde ord som ”ogästvänligt landskap”, ”utsatt”, 

”övergivet” och ”godhet”. En av de svenska informanterna beskrev en känsla hon fick 

som ”känns inte som att det kan bli dag”.  
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Informanterna från mellanöstern sa väldigt liknande saker som de andra. ”Inget liv”, 

”tomhet”, nedstämdhet och ”lugn”. Men även de upplevde en positiv känsla i och med 

att, som de beskrev det ”…ljuset ligger på tornet”.  

A Blue Cave       

Här var det väldigt blandade känslor hos de flesta informanterna. De asiatiska 

informanterna upplevde bilden som ”kall”, ”mörk”, magisk” och med hopp på grund 

av hålet i taket. 

Informanterna från mellanöstern lade fram ord som ”skrämmande”, 

”andningssvårigheter” och ”fobi”. Men även mer positiva ord som ”trygg” och 

”lugn”. 

Svenskarna upplevde bilden som ”kall”, ”ogästvänlig”, ”ödslig” och ”utsatt”. Men 

även ord som ”trygghet”, ”lugn”, ”positiv känsla”, ”äventyr” och ”harmoni” dök upp. 

En av dem menade att hålet höll ”...hotet på avstånd”.   

5.2.1 Sammanfattning 

Informanterna reagerade relativt homogent på bilderna. Vissa olikheter fanns dock. 

Chinese morning, som var tänkt som en behaglig bild, uppfattades av de flesta som 

lugn, harmonisk och ödslig. Informanterna från Asien var de enda som stack ut här 

och upplevde bilden som spöklik och obehaglig. 

The Gate var tänkt som en obehaglig bild och uppfattades så av de flesta 

informanterna. Men återigen var det informanterna från Asien som tyckte annorlunda. 

De upplevde bilden som lugn och positiv och hade en bra känsla inför den. 

Bilden Priest var tänkt att upplevas som obehaglig, men det visade sig att den var 

mycket svårtolkad. Alla informanterna kände vissa obehagskänslor men ändå 

upplevde de något positivt i den.  

The White Tower var tänkt att uppfattas som behaglig, men det var den bild som minst 

uppfattades som den var tänkt att uppfattas. Svaren var alltså relativt homogena men 

bilden upplevdes inte fullt ut som behaglig. 

Slutligen hade jag tänkt att A Blue Cave skulle kännas behaglig och det tror jag 

stämde överens med hur informanterna uppfattade den. Informanterna uppfattade den 

som lugn, kall och ödslig men med en känsla av hopp.       

 

5.3 Analys 

Nedan går jag ännu en gång igenom bild för bild. Den här gången kopplar jag 

resultaten jag fått från informanterna till min egen tanke med bilderna samt till de 

tidigare beskrivna teorierna i uppsatsen. Mina intentioner med bilderna kommer 

nedan att skrivas med kursiv stil. 

Chinese Morning 

Som jag skrivit ovan var huvudsyftet med den här bilden att med hjälp av gröna toner 

skapa en lugn, harmonisk bild. Den rika gröna färgen samt det gulaktiga 

morgonljuset ska visa just detta. 

Precis som Goethe menar verkar färgen grön lugnande på de flesta. Fyra av sex 

informanter upplevde bilden som lugn och/eller harmonisk. Informanterna från Asien 
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var de enda som inte upplevde den så. När jag frågade vad det berodde på berättade 

de att asiatiska bilder, med motiv över asiatisk natur, oftare föreställer mer ”städad” 

natur. Kinesiska trädgårdar är i princip alltid vackert ordnade; nyklippta välmående 

gräsmattor och perfekt trimmade träd och buskar. Det finns mycket blommor och 

oftast öppna vyer och berg i dessa illustrationer. Man kan alltså dra slutsatsen att det 

framför allt var motivet de upplevde som obehagligt och inte den gröna färgen eller 

ljuset. Ett sådant resonemang motsäger alltså inte Goethes färglära utan innebär att för 

den här fokusgruppen förmedlade motivet i bilden en starkare känsla än vad färgen 

och ljuset gjorde. 

Vidare upplevde ett par av informanterna bilden som aningen ensam och livlös. Efter 

att jag ställt följdfrågan om varför de kände så visade det sig att även här berodde 

informanternas känslor mer på motivet än färgerna och ljuset. 

The Gate 

I den här bilden ville jag skapa en obehagskänsla genom att göra en mörk, kall plats 

med starka, röda varningslampor och gula linjer som signalerar fara.  

Det rådde delade meningar bland informanterna om vad de röda lamporna gav för 

känsla. Återigen var det informanterna från Asien som stack ut. De upplevde att de 

röda lamporna gav energi till bilen och att de fick en bra känsla av bilden. Goethe 

säger i och för sig att röd när den är ljus och uttunnad är ”älskvärd och behaglig”. 

Kanske var det det som informanterna från Asien upplevde? En av de svenska 

informanterna förklarade dessutom att om jag hade gjort det röda ljuset starkare och 

mer påtagligt, hade det förmodligen för honom uppfattats ännu mer som ett 

varningsljus. Kanske hade de asiatiska informanternas reaktioner att göra med styrkan 

på de röda lamporna.  

Det framgick att de asiatiska informanterna upplevde bilden som äventyrlig och 

fantastisk. Om det betyder att de upplevde bilden som svår att träda in i eftersom den 

tillhör en annan värld, kan det kanske också vara en bidragande orsak till att de 

upplever faran som mindre påtaglig. 

Resterande informanter upplevde de röda lamporna mest som ett varningstecken, 

precis som jag skrev om i teoriavsnittet ovan. Vidare skriver Goethe om den gula 

färgen som en ”vaken” färg, vilket kanske passar till det användningsområde jag hade 

den. Gult används ofta i varningssammanhang, till exempel trafikskyltar. Fyra av 

informanterna upplevde även den gula färgen som någon slags varning, vilket man 

kanske kan koppla till en vaken färg. 

Priest 

Bilden Priest var tänkt som en obehaglig bild. Prästens purpurfärgade kläder och 

ljuset som lyser upp honom underifrån ska symbolisera makt och dramatik och 

därmed frambringa en otäck känsla över hela bilden. 

Det var bara en av alla informanterna som kommenterade den purpuraktiga färgen 

som en färg som skulle symbolisera makt, en av de svenska informanterna. Vad kan 

det ha berott på? Goethe skriver att det är prästerskapets färg. Men vilket prästerskap? 

Kanske är det inte präster i Asien eller Mellanöstern han syftar till? Det är kanske mer 

troligt att han menar präster i Europa, främst inom den katolska kyrkan eftersom det 

var hans kontext. Den eventuella europeiska kopplingen kan då ses som en förklaring 

till att det bara var den svenska informanten som upplevde purpurfärgen som en 

maktfärg.  
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Alla informanter pratade dock om att de kände makt i bilden. Detta berodde i vissa 

fall på det dramatiska ljuset och i andra fall helt enkelt på motivet. 

Att flera av informanterna upplevde bilden som svårtydd tror jag berodde på flera 

anledningar; det vackra landskapet i bakgrunden, det vackra vädret, det dramatiska 

ljuset, motivet i förgrunden och den ”kalla” byggnaden.  

En av informanterna kommenterade det så här: ”Deprimerande…saknar liv. Tror det 

har med det kalla stenmaterialet att göra”. Återigen spelar motivet alltså en stor roll 

för de känslor som väcks av bilden. 

The White tower  

Min tanke med den här bilden var att se hur mycket en positiv färg som vit färg kan 

spela roll i ett i övrigt ogästvänligt landskap. 

Jag skrev ovan, efter att ha gjort bilderna, att just den här blev lite av ett experiment 

på grund av att bilden ska” vara en behaglig bild och det enda som egentligen kan 

kännas positivt med bilden, i mina ögon, är det vita tornet.  

Mycket riktigt upplevde informanterna ungefär samma sak. Det var bara två av dem 

som menade att tornet i bilden kändes positivt, trots den vita färgen. För de flesta 

berodde det på formen på detsamma. Även om det inte var det de skulle fokusera på 

är det svårt att bortse från att tornet har en vass och kantig form. Det signalerar 

negativitet och i viss mån kanske ondska. Hade jag gjort tornet rundat och kanske 

även vitare tror jag att flera av informanterna hade upplevt det som positivt och då 

hade fått en större behaglig känsla av bilden. 

Informanterna från mellanöster sa ”tomhet”, informanterna från Asien använde ordet 

”ensamhet” och svenskarna ordet ”övergivet”. Dessa ord tycker jag säger lite samma 

sak om bilden. Bilden, kanske en del på grund av de desaturerade blå tonerna, 

upplevdes alltså lite livlös. Dessutom såg informanterna bilden som lugn. Kanske 

hade figuren som jag hade tänkt måla ståendes på klippavsatsen hjälpt bilden att inte 

kännas lika öde. 

A Blue Cave 

 I A Blue Cave handlar självklart det mesta om den blå färgen. Man ska som 

betraktare känna ett lugn och för att begränsa den eventuella klaustrofobiska känslan 

har jag målat ett hål i taket. 

Här pratade alla informanterna på ett eller annat sätt om ett lugn i bilden, vilket jag 

kopplar till de blå tonerna. Det pratades om en kyla och att det kändes dött och ödsligt 

vilket jag tror har en del med motivet att göra också.  

Mitt grepp att använda hålet i taket och ljuset som strömmar därifrån som en kontrast 

till det kalla instängda blå för att få en mer behaglig känsla i bilden verkar ha lyckats. 

Alla informanterna lade märke till hålet i taket och ljuset som kom därifrån och deras 

kommentarer handlade om hopp och frihet. Att hålet gjorde att eventuella hot hölls på 

avstånd. En av informanterna från mellanöstern upplevde bilden som klaustrofobisk 

och skrämmande. Dock gjorde hålet i taket att han kände sig lugn och trygg. 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis upplevde de tillfrågade informanterna bilderna i stort sett som 

bilderna var menade att uppfattas. Vissa av bilderna var svåra att tyda enbart som 

behagliga eller obehagliga och det visade sig hos informanterna. Det var ofta de 

uttryckte hur svårtolkade bilderna var. Det var ingen av bilderna som enhälligt blev 
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betraktad som obehaglig eller behaglig och det visar kanske både på hur olika vi 

människor ändå upplever saker och hur övertydlig man som konstnär måste vara för 

att få fram det budskap man vill till så många som möjligt.      

Personligheterna hos informanterna lyste också igenom vid några tillfällen och även 

deras bakgrunder. När jag exempelvis visade bilden Priest för informanterna från 

Iran, Mellanöstern reagerade de mycket starkare än de övriga informanter. De beskrev 

dock att deras reaktioner handlade om motivet på bilden och inte så mycket färgerna 

och ljuset. 

Som jag beskrev tidigare var fyra av informanterna i samma ålder, mellan 20-30 år. 

Övriga två var en generation äldre och ungefär i 50-årsåldern. Detta kan ha påverkat 

en del i hur informanterna uppfattar bilderna. En bild som The Gate är som tagen ur 

ett datorspel, vilket ett par av informanterna mycket riktigt kommenterade. I och med 

att man som betraktare upplever bilden som overklig, som en av informanterna från 

Asien gjorde, så kanske man får en lika obehaglig känsla av den. En förklaring till 

varför informanterna från Asien inte reagerade som de övriga kan alltså vara att de 

uppfattade bilden som overklig och som ur ett datorspel och därför inte lika 

obehaglig. 
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6 Diskussion 

Min förhoppning med den här uppsatsen var att kunna göra fem bilder, där två skulle 

uppfattas som obehagliga och de tre andra som behagliga, och att sedan i mina 

intervjuer få bekräftelse på att de färg- och ljusteorier jag använt mig av i mitt 

skapande, verkligen fungerar. Min hypotes, som förvisso är outtalad, är att mina 

bilder med hjälp av teorierna ska ha den inverkan på informanterna som de är tänkta 

att ha. Alltså att de bilder jag vill ska uppfattas som behagliga verkligen uppfattas så. 

Hur kan man använda sig av färg och ljus i miljöillustrationer för att beskriva dessa 

miljöer som antingen obehagliga eller behagliga? 

I de böcker jag läste om teorier både kring ljus- och färglära hittade jag en hel del om 

hur färger ofta uppfattas. Det verkar vara ett relativt genomgående drag, åtminstone i 

litteraturen, att gult uppfattas som glatt, att rött är en varningsfärg eller att grönt och 

blått är mer lugnande färger som uttrycker harmoni. Jag använde mig mest av Goethes 

teorier omkring hur de olika färgerna uppfattas. Att det finns färger som vi upplever 

mer behagliga, lugnande och glada och att andra färger nästa får vår mage att vända 

sig ut och in. Det fanns även intressanta fakta om hur ljus används i film och foto. Hur 

man använder sig av high key-ljus eller low key-ljus för att få fram olika känslor hos 

betraktaren. Här stod det även om hur man med skarpa skuggor och få ljuskällor 

skapar en känsla av dramatik. 

Så efter att ha gjort bilderna och sedan gjort en undersökning kring hur färgerna och 

ljuset uppfattades tycker jag mig ha fått en bra bild av hur man kan använda färger 

och ljus för att försöka få betraktaren att känna en viss känsla.  

Kan man med användandet av färg och ljus styra vilka känslor en illustration ska 

väcka hos betraktaren? 

Enligt Goethe kan man det och jag är nog beredd att hålla med till viss del. Jag 

upplevde att jag, med mina bilder och hjälp av teorierna till relativt stor del lyckades 

skapa den känsla jag ville hos betraktaren. Utifrån mina intervjuer och informanternas 

ibland mycket olika reaktioner på bilderna måste jag även säga att människor ifrån 

olika kulturella kontexter inte reagerar på samma sätt. Men frågan är om de hade 

reagerat mer homogent om det i bilderna inte hade funnits några motiv? Jag hade den 

tanken med mig när jag gjorde intervjuerna och frågade därför alla informanterna vad 

de kände för olika färger. Det gick till så att jag sa namnet på en färgerna röd, gul, blå, 

grön, vit och svart och de fick berätta vad de kände för respektive färg.  

Det är viktigt med både motiv, färg och ljus i en målning och en hypotes i början av 

uppsatsen var att färgerna och ljuset i en bild kanske var viktigare än motivet. Så här 

efter min undersökning tror jag att detta beror på hur stor plats färgen och ljuset får i 

en illustration. Bilderna jag gjorde byggde inte till så stor del på färger och ljus som 

de skulle ha kunnat göra. Jag tror att det kan vara en av anledningarna till att bilderna 

var svårtydda. Hade till exempel prästen i bilden Priest fått en större plats i bilden och 

fått ett tydligare och skarpare dramatiskt ljus på sig så tror jag att informanterna i 

större utsträckning hade lagt märke till det och därmed reagerat mer på det.  

Motiven visade sig spela en väldigt stor roll i undersökningen, framför allt i 

intervjuerna med informanterna från Asien och Mellanöstern. Jag fick påminna 

informanterna vid flera tillfällen om att undersökningen gällde färgerna och 

ljussättningen i bilderna och inte motiven. Men det var lätt för samtliga informanter 

att halka in på saker som rörde motiven och många av kommentarerna jag skrev ner 
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märkte jag i efterhand handlade mer om motivet än om färgerna och ljuset. Så trots att 

jag innan jag påbörjat den praktiska delen av mitt examensarbete hade tänkt på att 

motiven var tvungna att vara så neutrala som möjligt, så blev det ändå mycket fokus 

på motiven. 

6.1 Framtida arbete 

Jag antar att sådana här undersökningar redan gjorts många gånger förut och säkert 

även vidare forskning inom ämnet. Men det fanns vissa förändringar och viss 

utveckling av undersökningen jag funderade på under tiden jag jobbade med 

uppsatsen.  

En vidareutveckling av undersökningen skulle kunna vara att ta med motiven i 

beräkningen. Jag upptäckte snabbt hur påverkade informanterna trots allt blev av 

motiven i bilderna och det finns mycket intressant att läsa även om hur motiv, 

komposition eller kantiga kontra rundade former påverkar betraktaren.  

En annan spännande sak som även det är en slags förlängning av denna undersökning 

är hur olika färger tillsammans skapar känslor. 
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