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Om färg



Med iver och entusiasm gav jag mig in 
i en spännande jakt för att försöka lära 
känna några ovanliga karaktärer som 
dagligen spelar en roll i mitt liv. 
Karaktärerna jag pratar om är inte 
några mindre än färgerna. 

Eftersom jag alltid haft ett stort 
intresse för färg har frågorna kring de 
alltid varit där, frågor som: 
Kan man förmedla färg utan färg? 
Vad har färg för känslor? 
Och framför allt, 
om färger var människor hur hade de 
varit då?  
En annan viktig sak att ta reda på för 
sammanhanget var, vad är färg? 

Hur jag lärde känna mina nya vänner

Lisa Lundbäck
Arena mmt-05
Mediedesign C
Luleå Tekniska Universitet
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?

?
?

Dokumentation av självständigt konstnärligt arbete



Det första jag gjorde i min jakt på kunskap var att 
låna ett tiotal böcker på biblioteket för att höra vad 
tidigare erfarenheter omkring färg hade att säga. 

Ganska tidigt hittade jag boken Färger i vardagsliv 
och terapi av Karl Ryberg som fick vara grunden till 
min kunskap om färger, även egna reflektioner av 
färgerna har kommit att spela sin roll.
 
För att sammanfatta vad färg är använder jag mig 
av vad Karl Ryberg skriver i (Färger i vardagsliv och 
terapi s.56). 

”När man talar om färg innebär detta alltid i prakti-
ken ett flöde av färgat ljus som på ett sätt eller annat 
sätt påverkar mottagarens sinne (oftast ögonen men 
det finns andra former av icke-visuella färgförnim-
melser). Detta färgade ljus kan komma direkt från en 
ljuskälla, som när du tittar på en kulört lampa. Eller 
det kan alstras indirekt genom ett vitt ljusflöde som 
träffar en färgad tapet och därefter kastas tillbaka 
och du upplever ett kulört återseende. Men i bägge 
fallen rör det sig om ljus, eftersom det är omöjligt att 
framkalla färger i totalt mörker.” 

Detta är en förklaring som jag nöjer mig vid utan att 
gå in allt för djupt i färgernas värld eftersom det är 
själva färgernas uttryck jag vill uppleva och känna av. 



”Kamrat Röd, Instinkt, hetta, sexualitet, kraft, mod, kamplust, impulsivitet, rättframhet. 

Kusin Gul, intellekt, snabbhet, klarhet, precision, logik, kommunikation, nyfikenhet, fiffighet. 

Jungfru Grön, dröm, hopp, kärlek, ömhet, känslighet, ungdom, naturlighet, konstnärlighet.

Pappa Blå, intuition, idealism, sanning, auktoritet, lugn, koncentration, stabilitet, tradition.”

Hur skulle jag då ge uttryck för färgerna? 
Det första som kom upp i mitt huvud var att 
genom fotografitskonst testa. 

Jag Brainstormade några idéer, tex att visa 
olika personers personlighet genom att 
använda färgglada kläder och svarta kläder. 
Jag ändrade färg på olika miljöer till varma och 
kalla färger men insåg att detta inte alls var 
det jag var ute efter och tillslut insåg jag att jag 
skulle vara tvungen att använda mig av
illustrationer.

De första illustrationerna jag skulle göra 
skulle visa på färgernas personlighet 
i form av människor. (grupp ett)
De andra illustrationerna skulle visa på 
färgernas känslor abstrakt. (grupp två)
De tredje och sista illustrationerna skulle 
endast innehålla färgen och ett typsnitt som 
skulle visa på personligheten hos färgen. 
(grupp tre)

Jag valde att fokusera på fyra färger och 
”lära känna dom på djupet” i stället för att gå 
igenom flera färger ytligt. 
Blå, röd, gul och grön var passande färger 
eftersom de utgör den vanligaste färgskalan i 
Sverige. (NCS)

Jag använde mig av Karl Ryberg 
(Färger i vardagsliv och terapi 
s.93) där han beskrivit färgerna 
och deras karaktärer



Kommunikativ plattform

Syfte
Syftet med dessa bilder är att det ska bli en utställning som kan 
visa på färgers känslor och personligheter. Även att man kopplar 
mycket till färg på en medveten nivå och en omedveten nivå. 

Målgruppsanalys
De som tidigare inte insätt att man kan påverkas är min största 
målgrupp. Åldern och kön kan variera och beroende på hur pass 
insatt man är i färg kommer man att påverkas olika. De som har 
intresse för konst och påverkan av konst kommer nog att se mest i 
utställningen.

Mål
Målet med mina bilder och utställning är att individer ska inse att 
de blir mer påverkade av färg än de inser. Ett ytterligare mål är att 
fler ska ”lär känna” färgernas personlighet och slutligen att skapa 
ett intresse för färg i människors liv.  

Budskap (att förmedla)
Att färg är spännande. 
Att färg är en tolkning.
Att färg är skoj. 

Budget
Budgeten för denna utställning är enbart material kostnaden det vill 
säga cirka 500kronor. 



Illustrationer grupp ett
Dessa illustrationer ska visa på 
färgernas person om de varit 
människor. 

Jag började med att rita skisser på 
personerna med hjälp av Karl Rybergs 
beskrivande egenskaper av färgerna. 
Efter ritandet använde jag mig av en 
modell som fick utföra de olika 
poserna med hjälp av skisserna som 
jag sedan fotograferade digitalt. 
Jag testade flera olika poser som jag 
tyckte var beskrivande för färgerna och 
valde till slut fyra stycken som jag förde 
in i Illustrator och med fotografiernas 
hjälp skapade jag svartvita ritade 
bilder på olika personligheter. 

Svårast och viktigt i denna process var 
att få till de rätta ansiktsuttrycken. 

Då bilderna skrevs ut använde jag mig 
av matt fotopapper. 



Bildanalys G1B1

På bilden syns en man i en sittande 
ställning. 
Mannen har sina armar 
liggande på benen och händerna 
snuddar i varandra framför magen. 
Axlarna på mannen är framåtlutande 
och han är endast iförd svarta kläder. 
Linjerna i bilden är mestadels mjuka 
men innehåller även några kantiga 
delar på kläderna. 
Allt i bilden är svart och vitt. 

Mannen ser lugn ut och har ett 
fridfullt ansiktsuttryck. 
Kroppsställningen leder till tankar om 
stabilitet och auktoritet. 
Mina tankar leder till färgen blå. 

Bildanalys G1B2

På bilden syns en man i stående, 
framåtlutad ställning han har inga 
kläder på överkroppen och ett par 
svarta kalsonger på underkoppen. 
Ena benet är framför det andra och 
han har en uppstående frisyr. 
Mannens händer är knutna. Ögonen 
är nära ögonbrynen och munnen är ett 
tunt streck. 
Linjerna i bilden är enbart mjuka. 
Allt i bilden är svart och vitt.  

Mannen ansiktsutryck ger 
en aggressiv känsla. 
De knutna 
händerna ger en känsla av kamplust. 
Han känns varm och ger ett intryck av 
hetta. 
Mina tankar leder till färgen röd. 



Bildanalys G1B3

På bilden syns en man som står upp 
bakåtlutat. 
Han har på sig enbart svarta kläder 
och ena armen vilar över magen 
medan den andra armen går upp till 
ansiktet där handen ligger på hakan. 
Han har en hårslinga som ligger i 
ansiktet. 
Det främre ögonbrynet är högre upp 
från ögat än det bakre ögonbrynet. 
Linjerna i bilden är mjuka. 
Allt i bilden är svart och vitt. 

Det höjda ögonbrynet ger en känsla av 
fiffighet och intellekt. 
Armarnas position ger upphov till en 
nyfikenhet hos honom. 
Hårslingan i ansiktet ger mig tankar 
om ungdom och snabbhet. 
Mina tankar leder till färgen gul. 

Bildanalys G1B4

På bilden syns en man med långt hår. 
Han har bar överkropp och något slags 
tyg under midjan. 
Ena benet vidrör marken med enbart 
tåpartiet, medan det andra benet är 
böjt uppåt bakom honom. 
En arm är bakom honom och den 
andra armen pekar uppåt. 
Munnen och ögonen är stora. 
Huvudet lutar bakåt. 
Linjerna i bilden är mjuka. 
Allt i bilden är svart och vitt. 

Arm och ben rörelserna gör att det ser 
ut som att mannen är på väg framåt på 
ett skuttande sätt. 
Jag tänker sommaräng, ungdom, dröm 
och hopp då jag ser rörelsen i bilden. 
Mina tankar leder till färgen grön. 



Illustrationer grupp två
Dessa illustrationer ska visa färgernas 
känslor abstrakt och är en väldigt egen 
fri tolkning. 
Jag ville inte att motiven på bilderna 
skulle kunna kopplas direkt till någon 
färg men sådant är väldigt svårt att 
undvika. 

Det jag började med var att skapa 
skisser på olika mönster som jag 
kände passade till den tillhörande 
färgen. 
Sedan ritade jag på akvarellpapper 
med tunna tuschpennor. 
Valet av papper berodde mycket på 
dess tjocklek och att tusch blir väldigt 
snyggt på det. 
Allt i dessa bilder är gjort analogt och 
pappret som användes är storlek a3. 



Bildanalys G2B1

Bilden är ett a3 i stående format med 
en svart ram. 
Högst upp på bilden syns två vågräta 
linjer. Under linjerna på höger sida 
syns en kvadratisk form som är fylld 
med åtta stycken mindre kvadrater 
som i sig är fylld av fyra kvadrater var. 

På vänster sidan om den stora 
kvadraten går det en mängd tunna 
streck ner till en mindre kvadrat som 
är fylld med vågräta tunna streck. 
På botten av bilden är det fyra vågräta 
tjocka streck. 

Den mellanstora kvadratens struktur 
påminner om trä och ger en robust 
känsla. 
De mindre kvadraterna ger en livlig 
känsla och ger fart till bilden. Den 
största kvadraten ger ett stabilt intryck 
och påminner mig om en tv. 
De jämna vågräta strecken ger mig en 
känsla av lugn och trygghet. 
Denna bild är färgen Blå 



Bildanalys G2B2

Bilden är ett a3 i stående format med 
en svart ram. 
I mitten av bilden är det två kantiga 
föremål ena föremålet ligger bakom 
det andra och är aningen mindre. 
Det mindre föremål har fem kanter. 
Det större föremålet har sju kanter. 
På båda föremålen går en tjock kant 
ytterst på dem och inuti dem går det 
streck i samma riktning som det 
yttersta ända in i mitten. 
Från spetsarna på de kantiga 
föremålen går det tjocka linjer ut till 
kanten av pappret i en rak linje från 
spetsarna. Även från de insjunkna 
delarna i föremålen går det tjocka lin-
jer ut till papprets kanter. 

Uppe i vänster hörn och nere i höger 
hörn går det små zick-zack linjer 
mellan de tjocka linjerna. På övriga 
ställen mellan de tjocka linjerna går 
det tunna raka linjer. 
 
De kantiga föremålen i bilden känns 
som explosioner eller någon slags 
spänningar. De ger en häftig 3d effekt 
och det känns som att det är rörelse i 
bilden. 
De tunna raka sträcken får mig att 
tänka på vågor medan de tunna 
zick-zack strecken får mig att tänka på 
irritation, kraft och hetta. 
Denna bild är färgen röd.



Bildanalys G2B3

Bilden är ett a3 i stående format med 
en svart ram. 
I övre vänstra hörnet går elva streck 
i en rak linje ner mot högra hörnet. I 
dessa streck går små tunna linjer 
vinkelrätt längst hela strecken. 
I det nedre vänstra hörnet går det ett 
litet labyrintliknande mönster som blir 
bredare och bredare och som 
fortsätter ända upp till det högra övre 
hörnet. 
Labyrinten ser ut att ligga ovanpå 
strecken. 

Strecken som går igenom bilden ser ut 
som en trappa som går ända upp till 
himmelen. Trappan ger en 3d effekt 
som ger snabbhet till bilden. Den ger 
även ett väldigt logiskt intryck.  

Labyrinten ser ut som en flod som 
sakta rinner neråt. Labyrintens ivriga 
mönster ger en känsla av lurighet och 
man blir nyfiken av den. 
Denna bild är färgen gul. 



Bildanalys G2B4

Bilden är ett a3 i stående format med 
en svart ram. 
Från mitten av bilden utgår det linjer 
som sprider sig jämnt ut över hela 
bilden. 
I mitten av bilden och på övre delen 
av bilden finns det fyra cirklar i olika 
storlekar och i dessa cirklar är det 
mindre cirklar. Mellan alla cirklar går 
det vinkelräta täta linjer. 
Från cirklarnas yttre kant går det 
tjockare vita streck med svarta kanter. 
På den största av de fyra cirklarna är 
det fyra streck. 
På den näst största är det tre streck. 
På den näst minsta är det två streck 
och även på den minsta är det två 
streck. 

Strecken från mitten gör att det ser ut 
som att man kan åka in i bilden och 
ger ett djup i bilden. 
De fyra cirklarna ser ut som något som 
flyter och deras vita streck ser ut att 
flyta efter dem. De vita strecken ger 
mig en växande känsla. 
Hela bildens intryck känns som en 
dröm och jag tycker den är naturlig. 
Denna bild är färgen Grön.  



Illustrationer grupp tre

Bilden är en blå fyrkant. 
Typsnittet på bilden är 
Helvetica Inserat LT Roman. 
Valet av typsnitt baserade jag 
på Helveticas lugna 
traditionella stil. 
Typsnittet är vanligt och jag 
tycker det passar utmärkt till 
blås personlighet. 
Placeringen av texten gjordes 
så den känns stabil. 

Bilden är en röd fyrkant. 
Typsnittet på bilden är ITC 
Eras LT Bold. 
Valet av typsnitt baserade jag 
på Eras enkelhet men ändå 
kraft i den. 
Jag tycker den enkla place-
ringen visar på rättframhet.

Bilden är en gul fyrkant. 
Typsnittet på bilden är 
Humana Serif ITC Medium 
Italic. 
Valet av typsnitt baserade 
jag på den vassa och spän-
nande känslan i bokstäverna. 
De känns både smarta och 
spännande. 

Bilden är en grön fyrkant.
Typsnittet på bilden är 
Balmoral Plain. 
Valet av typsnitt baserade 
jag på det snirkliga som jag 
tycker symboliserar dröm, 
hopp, kärlek och känslighet. 
Placeringen och valet av att 
skriva ordet grön två gånger 
kopplar jag till kärlek. 

Dessa illustrationer ska visa färgernas personlighet med hjälp av typsnitt och 
placering. Jag började göra dessa i Photoshop med att först enbart hitta de 
rätta nyanserna för färgerna som jag sedan gjorde fyra lika stora kvadrater av. 
Efter det började det krångliga arbetet med att hitta rätt typsnitt för 
rätt personlighet. 
Jag satt och bläddrade igenom alla typsnitt jag hade med en färg i sinnet tills 
jag kände att färgen stack ut i något typsnitt. Sen tog jag nästa färg och så 
vidare.



Eftersom jag mest ritar och målar i färg 
var detta en bra utmaning för mig. 
Att jag nu har lärt mig uppskatta 
svartvita bilder är något som 
jag kommer att ta med mig från detta 
arbete. 
Även att jag lärt känna färgerna bättre 
kommer att ge mig bättre användning 
av färgerna i framtiden. Det är klart att 
man inte kan basera alla sina färgval 
på deras känslor och personlighet men 
många färgval kommer nog nu att bli 
väldigt självklara för mig. 

Om jag skulle göra om detta arbete 
skulle jag börja med texten tidigare så 
jag kunde finjustera den mer. Men allt 
som allt har arbetet varit en framgång, 
jag har inte bara utvecklat min färgsyn 
jag har även utvecklat min talang inom 
det svartvita registret. 
Utöver det har jag fått något vackert 
som jag både kan hänga upp på min 
vägg och använda i min CV. 

Detta arbete är även något som jag 
kan fortsätta med i framtiden och 
utveckla vidare genom till exempel 
akvarellmålningar och andra tekniker. 
Jag kan även fortsätta med arbetet ge-
nom att lära känna flera färger. Det jag 
startat nu kan fortsätta i ett livsprojekt 
om färg. 

Vilken färg är jag då ? 
Den självklara färgen för mig är gul.   


