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Abstract

In today's digital media society, it's very easy for people to produce and share their photos through 

the Internet without thinking about what a picture really is. This paper is a study that examines the 

thought and color choices in image creation. The study is based on whether you can use the old 

color theories from the 19th century in digital image production today in the 21st century. With the 

help of Johann Wolfgang von Goethe science of colors which was published at the beginning of the 

19th century and published in a Swedish version in the year of 1976, we have been able to 

implement a production by implementing these theories and put them in relation to today's digital  

imaging. It was concluded that these theories are still relevant in the sense that one can refer to them 

if you wish to convey certain emotions that the majority can perceive in its pictures. With the 

interviews from four professional artists, the survey gives a broader understanding of the perception 

of the analog and digital color.
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Abstrakt

I dagens digitala mediesamhälle är det väldigt enkelt för människor att producera och dela med sig 

av bilder genom internet utan att tänka på vad en bild faktiskt är. Denna uppsatsen är en studie som 

undersöker tanken och färgvalen i bildskapandet. Undersökningen bygger på om man kan använda 

sig av gamla färgteorier från 1800-talet i digitalt bildskapande idag under 2000-talet. Med hjälp av 

Johann Wolfgang von Goethes färglära som publicerades i början av 1800-talet och gavs ut i en 

svensk version 1976 har vi kunnat genomföra en produktion genom att implementera dessa teorier 

och ställa dem i relation till dagens digitala bildskapande. Slutsatsen blev att dessa teorier  

fortfarande är relevanta på så sätt att man kan ta hjälp av dem om man vill förmedla vissa känslor  

som majoriteten kan uppfatta i sina bilder. Med ett intervjumaterial från fyra professionella  

konstnärer ger undersökningen en bredare förståelse för uppfattningen av den analoga och digitala 

färgen.
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Ordlista

Abstakt i konst – Icke-realistisk konst. Innehåller inga motiv som avbildar verkligheten.

Analog färg – Vi har valt att kalla den färg man målar med när man målar med färg och pensel för 

analog i denna uppsats, vissa vill kalla det för traditionell eller fysisk färg. För att slippa 

missförstånd har vi valt att hålla oss till termen ”analog” när det gäller den färg man använder i  

traditionellt bildskapande.

Blogg – En dagbok eller logg på webben. Används för att lägga upp inlägg som kan innehålla både 

bilder och text, för att visa sin vardag för andra.

Digital färg – Den färg som finns i datorer.

Figurativ konst – Konst som gestaltar igenkännliga fysiska former. 

Färglära – En lära om färg. Förklarar de enskilda färgernas karaktär och effekt, samt hur de 

fungerar tillsammans.

Färgperception - Hur ögat och hjärnan uppfattar färg. 

Illustration – Tecknad konstnärlig bild som kan skapas både analogt och digitalt. Används oftast för 

att bildmässigt förklara en text. En kategori inom bildskapande.

Realism i konst – Konst som avbildar verkligheten på ett trovärdigt sätt. 

Tredimensionellt/3D – En utsträckning i tre dimensioner, längden bredden och djupet. 
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1. Inledning

I alla tider har konstnärer och fotografer använt sig av bilder för att gestalta verkligheten och 

känslor av olika slag. När det bara fanns svartvita fotografier fick man föreställa sig färgerna i 

bilden. I den målade bilden, tavlan var färgvalen viktiga för att gestalta det man ville förmedla. Att  

förmedla sin samtid, sitt vardagsliv tror vi är viktigt. Det är ett sätt att uttrycka en situation, en 

händelse som är viktigt i livet men det är också ett sätt att förmedla något till framtiden. Det blir ett  

arv till kommande generationer.

1.1 Bakgrund

Konstnärerna och fotograferna har använt sig av samspelet mellan färg, form och ljus för att få ut 

sitt budskap på sitt eget sätt. Idag har i stort sett varenda människa en digitalkamera, eller  

mobiltelefon med kamera, som de kan använda sig av för att dela med sig av sina bilder för hela 

världen på webbsidor och andra sociala medier. Författaren Bo Bergström förklarar i sin bok 

Effektiv Visuell Kommunikation (2009) att vi i dagens samhälle överöses av bilder av alla olika slag, 

på internet, i reklam, tidningar, filmer, böcker m.m. Det verkar oftast inte finnas någon särskild 

konstnärlig tanke med den sortens bilder utan många knäpper bara av en bild för att visa vardagen 

som den ser ut för just dem. Det är förstås en tanke, att visa hur den egna verkligheten ser ut, men 

de fysiologiska och psykologiska aspekterna finns oftast inte med i den sortens bilder. (Bergström 

2009, s.154). 

1.2 Problemområde

Något som är gemensamt för hur alla människor ser bilder är färgerna. Hur man ser på färg kan 

variera men en grundteori om färgers betydelse, som har tillämpats praktiskt under lång tid, är 

Goethes färglära.

Goethes färglära är en teori som Johann Wolfgang von Goethe arbetade med att ta fram i cirka tjugo 

års tid. Goethes teorier har haft stor betydelse för färgläran eftersom han var den första med en 

utvecklad analys inom ämnet.

Denna undersökning syftar till att utforska om, och i så fall hur, Goethes teorier kan användas i 

dagens digitala bildskapande. 
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Sedan tidigare studier inom digital bildproduktion vet vi att färg uppkommen utav ljus i den digitala  

världen, är annorlunda än i den verkliga där färgen är ljus, reflektioner eller mer fysisk som oljefärg 

etc. Men spelar det någon roll när man skapar bilder digitalt?

För en djupare analys av syftet krävs en granskning av Goethes färglära. Den kom i svensk 

översättning av Karl Axel Thelander (1976) och sedan i en reviderad version av Pehr Sällström 

(1996) och i det här arbetet har båda versionerna använts. De delar som känns mest relevanta för 

undersökningen är Goethes teorier om fysiologiska färger, kemiska färger och färgers påverkan på 

människor och utifrån dessa ska vi försöka besvara och diskutera kring vår frågeställning. Goethes 

färglära valdes som teoretisk grund dels för att utöka kunskaperna om Goethe och hans teorier, vilka 

kan kännas lite främmande idag, samt ställa hans teorier i relation till dagens digitala samhälle  

genom att undersöka hur människor uppfattar färg och vilka känslor olika färger uttrycker.

1.3 Avgränsningar

Denna undersökning går tillbaka till Goethes teorier om färgers betydelser, för att sedan undersöka 

om detta fortfarande är relevant idag och hur man i så fall kan implementera dessa kunskaper i 

digitalt bildskapande. Valet är därför att fokusera på just färg-delen av bildskapandet. För att 

avgränsa undersökningen ytterligare har vi valt att fokusera på västerländsk kultur, eftersom den är 

mest relevant för vår undersökning då vi är från denna kultur. 

1.4 Frågeställning

Frågeställningen är om, och i så fall hur, Goethes färglära är relevant för dagens digitala 

bildskapande, och om det har någon betydelse om färgen är digital eller inte?
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2. Teori

I det här kapitlet redogörs för Goethe och hans tidiga studier samt de teorier som kan relateras till  

problemområdet. Utifrån dessa teorier vill vi skapa en referensram för  hur man kan använda sig av 

Goethes färglära i dagens digitala bildskapande. För att förstå hur det ser ut för digitala medier idag 

har vi även valt att använda oss av Bo Bergströms bok Visuell kommunikation (2009) för att ställa 

dagens medier i relation till Goethes teorier. 

2.1 Johann Wolfgang von Goethe

För att kunna förstå färgläran måste vi veta var den kommer ifrån. Johann Wolfgang von Goethe 

1749-1832 var en tysk författare, diktare och vetenskapsman som i mitten av livet bestämde sig för 

att göra en färglära. Han ville skapa ett verk som ingen hade gett sig på tidigare och ville gå till  

grunden med färgen. Goethe menade aldrig att han var den enda som hade rätt, eller att hans 

färglära var klar, utan han ville att människor skulle kunna använda sig av den för att med tiden 

fortsätta bygga vidare på den. Färgläran är ett ständigt arbete, menade Goethe, som antagligen 

kommer fortsätta att undersökas så länge människan finns till. (Sällström 1996. s.16)

Det som Goethe undersökte var de naturvetenskapliga aspekterna av färg. Bland annat hur färg 

uppstår, och hur de beter sig i förhållande till ljus, skuggor och kontraster. Han menade att det finns 

olika sorters färger, beroende på hur de uppstår. Goethe delade in de olika färgerna i olika kategorier 

bland annat; fysiologiska färger, fysiska färger och kemiska färger. I dessa kategorier förklarade han 

hur färger beter sig i förhållande till varandra, hur färg uppstår i fysiken, ljusets påverkan på färg 

och hur ögat uppfattar färg. (Sällström, 1996). De fysiska färgerna redovisas inte utförligare för att 

undersökningen handlar om hur ögat uppfattar färg, inte vad fysisk färg är för något, därför blir den 

fysiska färgen irrelevant. I följande kapitel beskrivs fysiologiska och kemiska färger och slutligen 

hur människan fungerar ihop med färg. 

2.2 Färgperception – tre kategorier av färger

Hur människan ser färg är ett område Goethe forskat mycket om. Hur man ser färg är också en del 

av hur man ser bilder. De flesta fotografer och konstnärer skapar sina bilder med medvetna färgval 

efter de känslor de vill att betraktaren ska få. För att kunna se en färg överhuvudtaget så måste det 

finnas ljus. Ju svagare ljuset är desto mindre färg uppfattar ögat. (Sällström 1996, s.49)
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När det gäller färgen i bilder måste man tänka på hur bilden kommer att se ut och hur man vill att  

den ska se ut. Ska det vara en exakt återgivelse av något man själv sett och upplevt, eller ska det 

vara något som betraktaren får fantisera över själv? Färgvalen bör vara ordentligt genomtänkta för 

att bilden ska få det rätta budskapet.(Bergström 2009, s.153)

Fysiologiska färger enligt Goethe

Goethe förklarar att de fysiologiska färgerna kopplas till hur ögat uppfattar färg beroende på ljuset. 

Ögat ser mest färg då det finns mycket ljus men när det kommer till mörker får ögat anstränga sig 

mer. Går man från att ha suttit i ett mörkt rum ut till solen behöver ögat en liten stund för att anpassa 

sig. Går man i stället från att stå ute i solljuset in till ett mörkt rum behöver ögat betydligt längre tid  

för att anpassa sig. Då man kommer in i det mörka rummet ser man i stort sett ingenting men efter 

ett tag kan man urskilja former i mörkret. (Sällström 1996, s.25)

Hur svart och vitt förhåller sig till varandra förklarar Goethe på följande sätt: Man placerar två lika 

stora rektanglar, en svart och en vit på var sitt pappersark, den vita rektangeln på ett svart 

pappersark och den svarta rektangeln på ett vitt pappersark. Då uppfattar ögat att den vita 

rektangeln ser större ut än den svarta. Detta kallas för irradiation (Sällström 1996, s.28). 

Goethe menar att den svarta färgen viker undan och den vita färgen tar för sig. Därför ser man större 

ut om man är klädd i vitt och mindre ut om man är klädd i svart. Liknande jämförelse gäller hur den 

gråa färgen förhåller sig till svart och vitt.  Placeras två lika stora rektanglar, av samma gråa färg, en 

på ett vitt papper och den andra på ett svart papper så tror man inte att rektanglarna är av samma 

gråa nyans. Den rektangel som är placerad på det vita pappret uppfattas som mörkare och 

rektangeln på det svarta pappret uppfattas som ljusare. (Sällström 1996, s.32)

Efterbilder och Motfärger

En diskussion som Goethe också har om motfärger är den om efterbilder. Efterbilder är något man 

ser i stort sett hela tiden menar Goethe. Har man blicken koncentrerad på ett föremål och sedan 

flyttar blicken så bildas en efterbild av föremålet man fokuserade på först. Så fort man hittar fokus 

på ett nytt föremål försvinner efterbilden. Ögat är alltså skapat för att se efterbilder men också 

skapat för att vi inte ska hindras av dem. Efterbilder syns tydligast när fokus är på ett föremål som 

har tydliga former och kontraster och betraktaren sedan flyttar blicken till en plan yta. Det finns 

något som Goethe kallar för positiv och negativ efterbild. En positiv efterbild är när efterbilden ser  

likadan ut som föremålet man fokuserade på. Detta görs genom att fokusera och sedan flytta blicken 

till en mörk yta. En negativ efterbild skapas när betraktaren fokuserar och sedan flyttar blicken till  
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en ljusare plan yta. Då syns efterbilden som ett negativ, färgerna i den blir alltså omvända. Ett  

exempel som Goethe använder är när han vaknade en morgon och fäste blicken på ett kors som stod 

på fönsterbrädan. Morgonsolen gjorde att korset blev en svart siluett med starkt ljus runt om sig. 

När han vände bort blicken på en mörk yta såg han en efterbild av det mörka korset med det ljusa 

skenet runt sig. 

Efterbilder kan även förekomma i färg och de har samma principer som de positiva och negativa 

efterbilderna. En flagga med mörkblått kors och orange bakgrund blir som negativ efterbild svenska 

flaggan. Det mörkblåa korset blir gult och den orange bakgrunden blir blå. (Sällström 1996, s.30)

Alla färger har en motfärg, en färg som är ögats ”svar” på motsatsen. Färgen orange har alltid 

samma motfärg vilket är den blå färgen. Simultankontrast är när motfärgen även kan synas 

simultant. Rött och grönt är de färger som ger tydliga resultat av simultankontrasten eftersom de 

”lockar fram” varandra. Ett grått hus kan uppfattas rödaktig med ett staket som är grönt. Grön och 

purpur är motfärger till varandra. Samma sak är det med gult och violett och blått och orange. 

(Sällström 1996, s.33)

Enligt Goethe bör man vara noga med hur man ska kombinera färger och mönster för att nå rätt 

resultat. Det Goethe kallade för attraktionseffekten är när man väljer ut två färger som tillsammans 

påverkar varandra. Kombinerar man rött och gult blir den röda orangeröd. Samma sak händer när 

man kombinerar rött och blått. Då framställs den röda med inslag av violett. (Sällström 1996, s.38)

Kemiska färger

Kemiska färger är något de flesta är bekanta med, det finns överallt runt omkring i naturen. När 

man sedan bryter ner färgen och överför den till ett material, t.ex. en målarduk, kan man använda 

den för ett konstnärligt syfte, Det är alltså färgen som används i skapandet. (Sällström 1996, s.81). 

Det finns olika benämningar för när man blandar färger på olika sätt. När man blandar material 

kallas det för subtraktiv blandning, resultatet blir då också mörkare ju mer man blandar. (Sällström 

1996, s.87) När man blandar ljus, på ett sätt som ger ett ljusare resultat än det man utgick ifrån, 

kallas det för additiv blandning. (Sällström 1996, s.90)

Den subtraktiva blandningens primärfärger är gult, rosa och turkost. Sekundärfärgerna (de färger 

som uppkommer när man blandar primärfärgerna) blir då rött, grönt och blått. Den additiva 
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blandningen har primärfärgerna rött, grönt och blått och sekundärfärgerna är gult, rosa och turkost. 

Det uppstår alltså en symmetri. Den symmetrin visas i figuren nedan. Den ena triangeln visar den 

subtraktivas primärfärger (CMY) och den andra den additiva triangelns primärfärger (RGB). 

(Sällström 1996, s.92)

Blandar man två färger från en av trianglarna uppstår färgen som ligger emellan från den andra 

triangeln. Ex. Y + M = R

Bild av Edita Gustafsson

C = Cyan (turkos)

M = Magenta (rosa)

Y = Yellow (gul)

R = Red (röd)

G = Green (grön)

B = Blue (blå)
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2.2.1 Människors upplevelser av färg enligt Goethe

Baserat på Goethes teorier om människans färgperception ska vi gå närmare in på vilken påverkan 

färg har på människan. Vilken färg betyder vad och vilka känslor kan vissa färger framkalla? För att 

en människa överhuvudtaget ska kunna se färg krävs ljus, det är också ljuset som hjälper oss att 

förstå former på olika ting. När ljuset faller naturligt på t.ex. en boll bildas skuggor på de områden 

runt bollen, som inte är belysta och vi förstår därmed att det är ett runt objekt. På samma sätt blir det  

tydligt vilka material och strukturer olika föremål har. (Sällström 1996, s.140)

När man betraktar en bild betraktar man också ljuset. Ju mörkare färgerna och tonerna i bilden är 

desto mer passiv blir då hela bilden. Det har också att göra med vilka färger man blandar med mörkt 

eller ljust. Goethe förklarar att om de aktiva (varma) färgerna ställs jämte svart så blir de mer 

energiska och att de passiva (kalla) färgerna förlorar energi när de ställs jämte svart. Han menar sen 

att det blir tvärtom ifall man ställer färgerna mot vitt istället. De aktiva förlorar energi och de  

passiva vinner energi. (Goethe s.332)

Färgen har en inverkan på varje individ och genom att bara ändra färg i ett rum, eller på en 

soffmöbel, kan göra att människan ändrar tonläge under ett samtal. Färger kan få en person att 

känna sig mer positiv, bli upprymd och de kan ge en känsla av energi men de kan också få 

människan att känna kyla, oro och längtan. De förklaringar Goethe har för färger anser han inte som 

fakta utan han ser det som iakttagelser. Något som han själv undersökte genom att se hur människor 

reagerade utifrån färgerna. (Sällström 1996, s.124)

Det finns fyra färger som Goethe kallar elementarkulörer, dessa är gult, blått, rött och grönt. Han 

menar att man endast skulle behöva använda gult och blått som elementarkulörer eftersom man kan 

få ut rött av gult och grönt är blandningen av gult och blått. Är den gröna färgen jämt fördelad av 

gult och blått kan man inte se att den innehåller spår av varken gult eller blått och därför får den 

också stå som en elementarkulör. (Sällström 1996, s.118)

Det är denna färgcirkel, med gult, blått, rött och grönt som står till grund för NCS – Natural Colour 

System. I bildskapandet är det önskvärt med ett system där så många färger och nyanser som 

möjligt går att använda för att nå ett så precist resultat som önskat. Med NCS, som utgår från de 

fyra elementarkulörerna, kan man få ut otaliga variationer av kulörer. Därför används NCS systemet 

ofta i bildskapandet. (Sällström 1996, s.118)
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Färger

I färglära kan färger delas in efter hur de uppfattas av betraktaren, perception. Färger kan delas in i 

två huvudgrupper; sådana som uppfattas som varma och sådan som uppfattas som kalla. Detta 

avsnitt har enbart Sällström (1996) som källa.

Det finns färger som kan upplevas både ”varma” och ”kalla”, därför är de uppdelade i två delar och 

här kommer de varma färgerna att förklaras och hur de påverkar människan. Gult, orange och 

gulrött tillhör plussidans färger och de gör sinnet rörligt, livligt och strävande. Senare kommer en 

förklaring om hur de ”kalla” färgerna uppfattas. 

Gult

Färgen gult påverkar människan positivt. Det är färgen som är närmast den vita och ljusa färgen och 

den ger upphov till värme, glädje och den piggar upp. Gult är användbart i både kläder och 

inredning för det ger en positiv atmosfär. Färgen är också mycket lik guld och förekommer gult i 

glänsande material ses det som ädelt och ståtligt men gult kan också vara mycket ömtåligt. Det är  

den ljusgula färgen som kan gå från att vara värmande och glädjande till att bli smutsig och oren om 

den ljusgula färgen övergår det minsta åt det gröna hållet.

Orange

Färgen orange har i stort sett samma verkan som den gula färgen, fast ännu starkare. Den är varm, 

glad och den kan också användas i inredningen och på kläder om man vill få ett fylligt och härligt 

intryck. Har den ett inslag av rött uppfattas den även som energisk och mäktig. 

Gulrött

Färgen gulrött eller tydligare förklarat en gulare röd (mörk orange) är den färg som verkar ha den 

största energin. Människor som är energiska trivs bra med denna färg. Den gulröda färgen kan även 

uppfattas odräglig. Den är så energisk att den i vissa fall kan påverka en människa negativt när det 

blir för mycket av den. Man ska vara försiktig när man använder denna färg då den kan få en 

relativt lugn människa att bli upphetsad och irriterad.

Rött

I boken om Goethes färglära använder han sig mycket av ordet purpur som förklaring till den röda 

färgen. Purpur är av största delen rött men har även inslag av blått. Den röda färgen är den färg som 
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varken har inslag av gult eller blått. Denna rena röda färg väcker både allvar och behag, allvar i den 

mörka och fasta färgen och behag i den ljusa och lätta. 

De färger som upplevs kallare och ingår i minussidans färger är blått, rödblått och blårött. De 

påverkar sinnet så man kan få en orolig, svag eller längtande känsla. 

Blått

Blått är färgen som täcker himlen på dagen och kan få människan att längta bort. Den känns inte 

tung och påträngande utan den kan upplevas lockande. Till skillnad från gult som är närmast ljus är 

den blå färgen närmast mörker. Blått ger en känsla av kyla och tomhet då man associerar den med 

skugga. 

Rödblått

Den rödblå färgen är en stegring från blått till rött och det är denna färg som kallas lila. Det är en 

färg som är livlig men oroar mer än vad den gläder. 

Blårött

Blårött eller blåare röd och är en blandning mellan lila och rött. Goethe förklarar denna färg som 

odräglig och att den ger en känsla av ängslan. Den blåröda färgen används oftast i en ljusare ton då 

den inte får riktigt så oroande effekt som i mörkare toner. 

Grönt

Grönt är blandningen mellan blått och gult. För att nå en perfekt grön ska det varken synas spår av 

gult eller spår av blått i färgen. Denna gröna färg som inte viker sig åt något håll upplevs som 

tillfredsställande. 

(Sällström 1996, s.126)

Totalitet och harmoni

När människan ser färg söker hjärnan efter en helhet och vill finna ett välbehag i totaliteten.  

Totalitet nås i efterbilder (se s.4) och simultankontrast (se s.5). Ögat skapar självmant totalitet och 

det sker när man ser en färg och sedan ser den motsatta. Ett exempel är om man är i ett gult rum och 

sedan går till ett färglöst rum där ögat själv kan skapa sin totalitet genom att frambringa 

”motfärgen” (Sällström 1996, s. 131).
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Karaktäristiska klanger är hur färger passar ihop och hur de uppfattas tillsammans. Vissa färger blir 

tillsammans en bra kombination och andra blir vaga, beroende på var de ligger i jämförelse till  

varandra i färgcirkeln. 

Bild av Edita Gustafsson

Om en färgcirkel visas som en sexuddig stjärna handlar det om de karaktäristiska klangerna. Dessa 

kombinationer når inte någon totalitet men de har ett visst förhållande till helheten. 

Goethe menar att den enklaste av dessa kombinationer är gult och blått. Den når inte totaliteten för  

den saknar alla spår av rött. Denna sammanställning uppfattas fattig men den når tillfredsställelse 

för den står närmast grönt. Kombinationen av gult och röd ger känslan av något glatt och ståtligt, 

men också ensidigt. De båda färgerna tillhör de varma kulörerna och skulle man blanda dem skulle 

de tillsammans bli gulrött. Därför får denna kombination liknande betydelse som den gulröda 

färgen. Liknande sker med kombinationen av blått och rött. Deras sammanställning blir tillsammans 

lila och får därför den lila färgens betydelse. 

Orange och lila är den sista kombinationen inom de karaktäristiska klangerna och dessa färger är 

båda blandningar av andra färger. Båda strävar mot rött och blandar man dem blir de tillsammans 

rött. (Sällström 1996, s.134) 
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När det kommer till kombinationer av färger som ligger varandra nära i färgcirkeln kallar Goethe 

det för vaga klanger. Intrycket av färgerna blir för svaga för att de just ligger så nära varandra men 

man ska inte strunta i dessa kombinationer därför även dessa ingår i olika färgsammanställningar. 

De två kombinationer som ger den största verkan är gult och grönt, som ger ett allmänt glatt intryck 

samt blått och grönt som tillsammans blir motbjudande och förr kallades för narrfärg. (Sällström 

1996, s.135)

Skapar man klanger där man ska kombinera en kulör med svart vinner kulören i energi över den 

svarta färgen.  Kombineras istället kulören med vitt blir det motsatt effekt. Kulören förlorar i energi.  

Kombinationerna med vitt uppfattas som gladare medan kombinationerna med svart blir mörka och 

dystra. (Sällström 1996, s.136)

2.3 Analog färg

Med analog färg menas den kemiska färgen som beskrevs i kapitel 2.2. Det är den färgen som man 

målar med. Den färg som är sammansatt av olika delar, kemikalier, mineraler och andra 

beståndsdelar. Man kombinerar olika medel och tillsatser för att framställa just den färgen man vill  

ha. Olika produktionsföretag använder olika tillsatser och mängder för att ta fram sin egna speciella 

färg. (www.raa.se)

2.4 Digital färg

För att kunna ställa Goethes teorier i förhållande till dagens digitala värld måste man undersöka hur 

de digitala färgerna fungerar. När film och foto först kom så var alla bilder i svartvitt, då fick 

betraktaren själv föreställa sig färger med hjälp av kontrasterna, föremålen och miljöerna i bilderna.  

Genom egna erfarenheter kunde man föreställa sig färgerna från till exempel ett rum upplyst av bara 

ett litet stearinljus, vi vet att ljuset blir gult och varmt.

Målaren har sina färger och kan blanda till önskat resultat men i det digitala skapandet måste 

bildkonstnären lita på att datorn hjälper till med arbetet så att färgerna blir så korrekt återgivna som 

möjligt. Färgerna på en datorskärm skapas genom en form av additiv blandning. Tre lager av färg 

(RGB) läggs ihop för att få fram den färg skärmen ska visa. Lagren består av pixlar som är upplysta 

små färgpunkter som belyses i olika styrka för att rätt färg ska framkomma. (www.uxmatters.com)
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3. Tillvägagångssätt

I detta kapitel redogörs för vilka metoder som valts för att försöka besvara frågeställningen och 

undersöka problemområdet. Baserat på en digital bildproduktion har en internetundersökning gjorts 

bland ett antal frivilliga personer i olika åldrar. 

För att kunna testa om Goethes färglära fortfarande är relevant har tre bilder skapats där tre olika 

färgteorier, baserade på Goethes färglära redovisas. För att kunna svara på underfrågan om det har 

någon betydelse om man använder färg digitalt eller analogt har vi också använt oss av intervjuer 

med ett antal konstnärer som jobbar med färg både digitalt och analogt.

3.1 Metodval 1 – Produktion

Både fotografier och illustrationer har använts i produktionen för att inte fastna i det traditionella  

bildskapandet, utan ta det ett steg längre och för att gå in mer på det digitala skapandet. Båda 

delarna kombineras för att få in bådas kompetensområden i produktionen och bilderna är 

producerade helt digitalt. Fokus i produktionen är harmoni mellan färger och vilka olika uttryck 

färger har, eftersom dessa delar är relevanta för undersökningen samtidigt som det behövdes en 

avgränsning. De bilder vi har skapat innehåller följande delar från Goethes teorier: Harmoni och 

totalitet med ”motfärger” samt varma och kalla färger.

För att få ett relevant resultat av undersökningen av bilderna gjordes alla bilder relativt lika, det  

finns inte heller för mycket budskap som går att tolka in för att behålla fokus på just färgerna. För 

att hålla budskapet och tolkningen mer passiv så användes en enda modell i alla bilderna, så att  

temat på bilderna blir porträtt. Alla bilder porträtterar alltså samma person. Illustrationerna i  

bilderna är enkla av samma anledning som nämndes tidigare. Betraktaren ska inte behöva undra 

varför illustrationerna är där utan det ska bara kännas som en självklarhet.  

Teknikval 

De tre bilderna som skapades under produktionen är skapade för att försöka besvara 

frågeställningen och de är producerade helt digitalt. Fotografierna på modellen är tagna med digital  

systemkamera och behandlade i datorprogrammet Adobe Photoshop1 som är ett 

bildbehandlingsprogram. Illustrationerna, såpbubblorna i bild ett, molnen och ballongen i bild 2 och 

1 För den som vill ha ytterligare information om datorprogrammen som använts rekommenderas 
http://www.adobe.com/se/ 
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fåglarna i bild 3 är skapade i programmet Adobe Illustrator, som är ett digitalt illustrations-verktyg.  

Sedan placerades illustrationerna på vardera fotografi i Adobe Photoshop.

Genomförandet

Att veta vad man ska fotografera är i sig en liten process. Som tidigare nämnt valde vi att hålla 

bilderna ganska enkla och lika för att betraktaren inte ska ha för mycket tolkningsfrihet till bilderna  

utan fokus ska ligga på färgerna. På grund av det blev valet porträttbilder av samma person men på 

lite olika sätt. Stilen i bilderna höll vi inom samma tema, lite drömliknande och barnsligt. Men 

drömliknande menar vi ganska mjuka linjer och färger som ger ett nästan lite onaturligt intryck. 

Eftersom vi också ville få in illustrationer i fotografierna så tänkte vi igenom hur bilderna kunde bli  

innan vi bokade tid för själva fotograferingen, detta för att det skulle gå så smidigt som möjligt när 

det väl genomfördes i studio.

För att få en ren bakgrund fotograferades alla bilderna i studio med vit bakgrund och ljussättning 

med två blixtar. Tack vare att vi hade planerat bilderna i förväg kunde fotograferingen gå smidigt  

och snabbt. Det som tog mest tid var bildbehandlingen som krävdes efter för att få önskat resultat.

För att hålla en jämn stil mellan de tre bilderna som producerades gjordes bildbehandlingen på 

ungefär samma sätt. Detta beskrivs närmare i bildtexterna.

Bild 1, Harmoni och totalitet – Till denna bild användes Goethes teori om harmoni mellan färger. 

Han menar att om man kombinerar en färg med dess ”motfärg” så uppnår man detta. Två färger som 

kommer att vara dominerande i bilden valdes ut, vilka blev turkosblå och orange som är varandras 

motfärger i färgcirkeln. (Bilaga 1)

 

Detta är bilden innan bildbehandlingen och bilden under texten på nästa sida är den färdiga 

versionen. 
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Det som har ändrats i bilden är vitbalans, alltså färgtonen i bilden. I den första bilden är tonen lite 

gråaktig och gul. Eftersom de dominerande färgerna skulle vara orange och turkosblå så behövdes 

detta ändras. För att få ett lite mer drömliknande och barnsligt uttryck slätades huden på modellen 

ut och bubblorna målades till. För att hålla någon form av balans mellan ljust och mörkt i bilden 

lades en svag vinjett till, vilket betyder att hörnorna har en lite mörkare ton än centrumet av bilden.  

Valet gjordes eftersom bilden hade blivit väldigt ljus annars på grund av den vita bakgrunden. 

Bakgrunden slätades också ut för att få en jämn yta. Vi valde att ha kvar den orangea tonen på 

modellen och lät bakgrunden vara turkosblå. Bakgrunden ser därför ut som himlen och ska enligt 

Goethe ge en känsla av frihet och längtan och ska tillsammans med den orangea tonen på modellen 

och bubblorna bilda ett harmoniskt intryck. Bubblorna är illustrerade från en annan bild och sedan 

sammanslagna med originalbilden.
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Bild 2, Kall bild – För att se om Goethes teorier om ”kalla” och ”varma” färger fortfarande är 

relevanta så skapades två bilder som representerar just det, varmt och kallt. De kalla färgerna är, 

enligt Goethe, de färger som ligger åt det blåa och gröna hållet därför är det de färgerna som 

dominerar i bilden. (Bilaga 1) 

Den första bilden är den som inte har blivit behandlad och den andra är den färdiga versionen.

Som man kan se har ganska mycket ändrats i denna bild för att få fram samma stil som på den första 

som visades på förra sidan. Även här har huden på modellen slätats ut för att få den ”drömliknande” 

effekten. Eftersom det var de blåa och gröna färgerna som skulle vara dominerande i denna bild för 

att få fram den ”kalla” känslan så har bilden redigerats där efter. Bakgrunden fick även i denna bild 

fungera som någon sorts himmel. För att inte göra hudtonen på modellen alldeles för overklig finns 

där fortfarande lite orange och gult kvar. Ballongen och molnen är illustrerade och sedan inlagda i  

originalbilden. 
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Bild 3, Varm bild – De färgerna som är ”varma” är, enligt Goethe, de färger som ligger åt det röda 

och gula hållet, det är de färgerna som dominerar i denna bild till skillnaden från den kalla där de 

blåa och gröna dominerar. (Bilaga 1)

Detta är bilden innan bildbehandlingen och bilden under är den färdiga versionen.

Denna bild fotograferades på samma sätt som den förra. 

Redigeringen på denna bilden gjordes på samma sätt som de två första. Huden slätades ut lite och 

färgerna ändrades efter Goethes teori om ”varma” färger. Fåglarna illustrerades för sig och lades 

sedan på originalbilden.
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3.2 Metodval 2 – Frågeformulär

För att kunna svara på frågeställningen så användes ett frågeformulär till bilderna. Valet av metoden 

är att den passar våra behov bäst eftersom vi behövde svar från en blandad målgrupp för att få ett så 

brett resultat som möjligt. (Patel & Davidsson 2011, s.73) 

Formuläret (bilaga 2) utgick från ett mindre antal frågor för att kunna få ett entydigt resultat.  

Verktyget som användes till formuläret heter Google docs2 och är ett dokumentverktyg på internet 

där man kan skapa formulär utifrån olika behov. 

Enkäten länkades till båda författarnas Facebook-sidor3 och på en blogg4 med drygt 50 läsare per 

dag och den var tillgänglig att svara på under cirka ett dygn. Valet att använda Facebook baserades 

på att det är många som är inloggade på sina konton dagligen och det var troligen där flest 

respondenter kunde svara på frågeformuläret under det dygn enkäten var tillgänglig. 

(http://facebook.com) Med hjälp av Facebook delades länken med frågeformuläret vidare och vi 

fick in många svar som redogörs för i nästa kapitel. 

2 www.docs.google.com
3 http://facebook.com
4 http://editazach.blogspot.com
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3.3 Metodval 3 – Frågeformulär till konstnärerna

För att se hur konstnärerna uppfattar de tre bilder som skapades till denna undersökning, så 

skickades även bilderna (se bilaga 1) och frågeformuläret (se bilaga 2) till dem. Eftersom att de 

första fem frågorna i formuläret redan blivit besvarade i intervjuerna så valdes de bort och endast de 

fyra sista frågorna skickades. (se bild) 

Bilden är ett utklipp från frågeformuläret (bilaga 2)

Frågeformuläret skickades även till konstnärerna för att utöka undersökningen och för att se om 

konstnärernas svar skiljde sig, för att senare i uppsatsen kunna analysera dem och jämföra svaren vi 

fick ifrån både internetundersökningen och konstnärerna.

3.4 Metodval 4 – Intervjuer

För att också kunna besvara frågan om det spelar någon roll om man använder färg i digitalt eller 

analogt skapande, har fyra intervjuer med konstnärer som jobbar med färger både analogt och 

digitalt genomförts. Intervjuerna gjordes med hjälp av ett datorprogram som heter Skype5 som är ett 

program man kan ringa med som på en telefon fast genom datorn, alltså genomfördes de med ett 

sorts Internetsamtal mellan en av oss författare och varje konstnär för sig. Intervjuerna kunde på så 

sätt spelas in med ett program som heter Call Recorder for Skype6 vilket möjliggjorde att vi kunde 

5 http://skype.se
6 http://ecamm.com/mac/callrecorder/
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gå tillbaka och lyssna på svaren så många gånger som var nödvändigt för att inte missa någon viktig 

information. Svaren antecknades ner och har sedan renskrivits i datorn. Fördelen med dessa 

intervjuer är att man får tydliga och uttömmande svar från personer med kunskaper inom ämnet för 

att kunna få ett relevant underlag i undersökningen.

Informanterna

Antalet frågor som ställdes, gällande informanternas skapande och hur de tror att färg används/ska 

användas för att få fram olika budskap, var arton stycken som intervjuaren huvudsakligen utgick 

ifrån (se bilaga 3). Med hjälp av programmet Skype och inspelnings-verktyget Call Recorder, som 

nämnts tidigare, kunde även följdfrågor ställas till de intervjuande om svaret inte täckte den 

information som behövdes. 

Intervjupersonerna var fyra kvinnor och då vi inte fått något tillstånd till att använda deras namn 

kommer vi att kalla dem ”Olga”, ”Anna”, ”Annika” och ”Eva”. Informanterna var i åldrarna 24, 27, 

57 och 66.

”Olga”, har hållit på med konst sen hon var 12 år gammal; 

”Anna”, som också har målat sen hon var väldigt ung, 

”Annika”, som säger att hon har hållit på med konst på ett eller annat sätt hela livet och 

”Eva”, som också berättar att hon har hållit på med konst så länge hon kan minnas. 

Valet av att använda oss av informanter i olika åldrar var för att få så brett underlag till  

undersökningen som möjligt. Vid urvalet av informanter skickades frågorna ut till tolv personer, 

varav åtta var kvinnor och fyra var män. Av dessa tolv var det fyra stycken som ställde upp på 

intervju, samtliga var kvinnor.
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4. Resultat 

I detta kapitel redogörs resultatet av frågeformuläret, intervjuerna och det separata frågeformuläret  

som skickades till de intervjuade informanterna. Frågeformulär hittas i bilaga 2.

4.1 Utifrån frågeformuläret

Efter att ha undersökt Goethes teorier om färg och sedan skapat tre bilder, baserade på tre av dessa 

teorier, genomfördes en internetundersökning i form av en enkät till bilderna där respondenterna 

fick välja svarsalternativ efter vilka känslor de tyckte att bilderna förmedlade. 

Internetenkäten fick 43 respondenter i olika åldrar. Den besvarades av 14 män och 29 kvinnor i 

åldrarna 18-60 år. Enkäten (se bilaga 2) innehöll de tre bilder som skapades utifrån Goethes teorier 

om hur färger påverkar människor. 

Valet av de fem olika svarsalternativen, till de tre bilderna gjorda utifrån Goethes teorier, användes  

för att utöka valmöjligheterna. De tre bilderna är ganska glada i uttrycket om man ser till modellen  

och vad modellen gör. De flesta blir glada av att blåsa såpbubblor och på den ”kalla” och ”varma” 

bilden ser modellen glad ut. 

Den första bilden som skapades baserades på Goethes teorier om hur man uppnår harmoni och 

totalitet med motfärger i en bild. Majoriteten av respondenterna valde svaret harmonisk vilket  

stämmer överens med Goethes teori. Det är också ganska många som har svarat ”Glad” till denna 

bild vilket vi tolkar som att de ser själva bubblorna som en ”glad” sak. Såpbubblor kan man 

associera med att vara ett barn som leker och det kan vara därför det är några som svarat så.

Figuren visar antalet respondenter och deras svar på första bilden.

Den andra bilden baserades på teorin om hur en bild 

uppfattas som kall och även här verkar Goethes 

teorier stämma eftersom majoriteten har valt 

svarsalternativet ”kall”. 
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Figuren visar antalet respondenter och deras svar på andra bilden.

Den tredje och sista bilden skapades utifrån Goethes teorier om hur en varm bild ser ut och 

respondenternas svar stämde också här in på dessa teorier då de flesta svarade ”varm”. I den här 

frågan är två svarsalternativ helt utelämnade till skillnad från de andra frågorna vilket tyder på att  

denna bild var extra tydlig i budskapet då de ”varma” färgerna även kan uttrycka glädje.

Figuren visar antalet respondenter och deras svar på tredje bilden.

Såhär svarade respondenterna på frågan om de hade 

några tidigare kunskaper inom färglära:

Vi ställde också frågan om ifall de kände till att 

Goethe hade skapat en utvecklad färglära och då 

såg statistiken ut såhär: 

Det var nästan 40% som svarade att de hade tidigare kunskaper inom färglära men det var  bara 

16% som kände till att Goethe hade en utvecklad färglära. Det tyder alltså på att det skulle kunna 

vara så att majoriteten av dem som svarade ”ja” på föregående fråga inte har tidigare kunskaper om 
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Goethes färglära, utan kunskaper om färglära från någon annan källa. Anledningen att 

svarsalternativen endast var ”Ja” och ”Nej” var för att få tydliga procent och underlätta 

analyseringen av statistiken.   

Något vi också ville diskutera var om svaren skiljde sig beroende på om respondenten hade tidigare 

kunskaper om färglära, efter en noggrann analys av svaren visade det sig att det inte är så.

4.2 Resultat utifrån frågeformuläret till informanterna

Svaren från de fyra konstnärerna var smått varierande. På den första bilden, som skapats utifrån 

Goethes teorier om harmoni svarade tre av konstnärerna '”Harmonisk” och en ”Kall”. På den andra 

bilden som är skapad utifrån teorin om kalla färger hade alla konstnärerna det gemensamma svaret 

att bilden uppfattades som ”Kall”. Den sista bilden som utgår ifrån teorin om varma färger hade de 

mest varierande svaren. Det var endast två av konstnärerna som svarade att bilden var ”Varm”. De 

andra två svarade ”Glad” och ”Nedstämd”. Det var två av konstnärerna som kommenterade och 

hade övriga tankar kring frågorna. En av dem skrev att det var svårt att välja mellan alternativen och 

den andra skrev att hon tyckte att inget av alternativen egentligen passade, fast hon valde det 

alternativ som var närmast. Detta diskuteras vidare under kapitel 5.2.

4.3 Resultat och sammanställning av intervjuerna

När vi analyserar svaren från intervjuerna tittar vi först och främst på hur stor likhet det är i svaren 

mellan informanterna. Likheten binder ihop svaren och bildar en grund för undersökningen att stå 

på. Skulle alla informanter svara på helt olika sätt hade man fått gå in djupare i analysen för att få  

en helhet i resultatet och slippa missförstånd. 

Med intervjuerna ville vi nå minst fyra konstnärer för att det var så många vi bedömde behövdes för 

att få tillräckligt med information för att kunna få ett stöd i undersökningen. Målet var att intervjua  

konstnärer som hade kunskaper om både analog och/eller digital konst eftersom vi behövde jämföra 

dessa för att förstå hur färg används på respektive sätt. Mail skickades som tidigare nämnt ut till 

tolv personer som söktes upp genom att söka på ”konstnärer” genom Google7. Genom Google-

sökningen fanns hemsidan konstgalleri.se8, en samlingsplats för konstnärer där de bland annat kan 

visa upp sina verk och informera hur många utställningar de har eller kommer att medverka i. Det 

fanns blandat med hobbymålare och professionella konstnärer och för att få kontakt med de 

7 http://google.com
8http://www.konstgalleri.se/
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professionella utgick sökningen från om de hade medverkat i några utställningar, hur många verk de 

hade uppladdade och huvudsakligen om de hade en hemsida. Via hemsidan kunde man tydligare se 

om konstnären var professionell och det var där man kunde få kontakt. Det dröjde en tid men tillslut 

återkom fyra med svar och vi kunde genomföra intervjuerna.

Alla informanter svarade relativt överensstämmande med varandra på frågorna vilket gjorde 

analysen av svaren tydligare. De berättade att de hade hållit på med konst sen de var väldigt små 

vilket fick oss att fundera på om den där ”kreativa ådran” är något man föds med. Man kan såklart 

lära sig om konst och hur det fungerar men det är inte alltid som böckerna har rätt. Det fick vi 

bekräftat när vi frågade informanterna om de använde sig av någon färglära eller liknande när de 

skapar. Alla utom ”Olga” svarade på ungefär samma sätt, de sa att färgen var något som kom inifrån 

när dem skapade sina verk. ”Olga” menar att man kan använda sig av färgteorier om man känner att 

man behöver det, man kanske kan få ut sitt budskap även om man inte följer ”reglerna” i 

färglärorna/teorierna. 

När frågan ställdes om hur länge de hade hållit på med konst svarade alla informanterna väldigt 

lika, de hade alla hållit på med konst på ett eller annat sätt sen de var små. 

”Jag  har  börjat  sen  jag  var  12  år,  så  jag  gick  i  speciell  skola,  konstskola  i 

Ryssland. Det gjorde jag i fem år, sen pluggade jag i gymnasiet i Borås, Bild och 

Form och sen fortsatte jag då och nu har jag tagit examen i informationsdesign. 

Det var liksom allting, först sån där traditionell konst och nu håller jag på med 

digital konst.”(Intervju med ”Olga”)

  ”Jag har väl målat sen jag var liten, mer eller mindre. Ritat och sånt. Sen började 

jag Bild och Form på gymnasiet. Det var väl där jag började ordentligt liksom. 

Efter gymnasiet så flyttade jag till  Gotland och gick på en konstskola där i en 

termin och sen efter det, det var 2006, då började jag på allvar liksom. Så ett par 

år, först 2006, i 6 år.”(Intervju med ”Anna”)

”Det var en bra formulerad fråga. Jag har på något vis hållit på med konst i hela 

mitt liv, mer eller mindre. Jag räknar väl nu mera att jag varit konstnär i och med 

att jag fick en examen från en konstnärlig högskoleutbildning och det var 1994. 

Jag höll  ju på innan dess, men sen flyttade man sina positioner lite grann. Då 
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jobbade jag ju utan en högskoleutbildning, men nu när jag har en sån så räknar jag 

om lite grann i tideräkningen då.”

(Intervju med ”Annika”)

”Oj. Det beror på hur man menar. Hela livet. Som heltidssysselsättning så är det  

bara ungefär 14-15 år. Tidigare var det bara som hobby.” 

(Intervju med ”Eva”)

Det alla informanter har gemensamt är att de har skapat någon form av konst större delen av livet 

vilket vi tolkar som att det är något man har i sig från början, det kreativa tänkandet. När vi frågade 

hur de lärde sig att skapa konst så förklarar ”Annika” det på följande sätt:

”Jag vet inte om jag lärde mig det. Jag tror att man som barn har det i sig på ett  

eller annat sätt, men jag hade ganska bra förutsättningar i min familj. Jag hade en 

ingift farbror som var fotograf och han gav mig väldigt bra material när jag var 

liten. Riktiga papper och ett staffli och riktiga akvarellfärger, ingenting som var 

barnanpassat. Sen gick jag en konstskola för barn när jag var åtta år, så jag började 

tidigt utan att egentligen vara medveten om det och att få göra saker på riktigt. Det  

var ingen som frågade vad det föreställde eller alla de där fallgroparna.”

Utbildning i konst var också något som alla svarade lika på, de hade alla gått någon form av 

utbildning och läst någon form av färglära även om ingen av dem kunde komma ihåg vilken 

färglära det var. Att de hade läst om färglära verkar inte ha någon betydelse för hur de väljer färger 

när de skapar utan de går mer på känsla. 

Så här svarade ”Anna” på frågan hur hon väljer sina färger:

”Jag går på känsla, nästan. När jag målar känner jag färgerna, om man kan säga 

så. Det är mer känslor som man går efter när man målar, ”här ska det vara grönt” 

till exempel, för det är den känslan jag känner, om man kan förklara det så.”

På frågan vad de skapar för sorts konst svarar ”Anna” och ”Eva” att de mestadels jobbar med 

abstrakt konst, ”Annika” skapar figurativ, berättande konst och ”Olga” jobbar med mer realism i 

sina verk. 
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Vad skapar du för konst?

”Det är mer realism. Jag försöker med illustration också och jag gör det som är 

bekvämt för mig, som jag känner mig bekväm till och det är ju just realismen. 

Förut så var det väldigt mycket stilleben och sånt, men just nu så är jag mer för 

porträtt och komposition.”(Intervju med ”Olga”)

”Olga” är också den enda av dem som säger att hon tänker lite på vad färgerna förmedlar och 

betyder när hon skapar. Hon berättar att det är motivet som bestämmer vilka färger det ska vara, 

vilket är förståeligt när hon vill göra realistiska bilder. Hon skapar mycket digitalt medan de andra 

tre mest jobbar analogt. Med kunskap om färger från sin utbildning i ryggsäcken vet hon vilka 

färger som uttrycker vad men hon berättar att hon inte tänker på det så mycket när hon skapar utan 

tillämpar bara teorierna om hon tycker att det passar in.

Vi frågade också de fyra informanterna om de trodde att Goethes teorier fortfarande stämmer idag. 

”Annika” gav oss ett tydligt svar på hur hon tänkte kring frågan:

”Det är svårt att säga om de stämmer eftersom han var en väldigt allsidig person. 

Han var ju poet och så och jag tror det har betydelse för hur han har formulerat sig 

kring färg. Jag har inte gjort en källforskning själv, jag är ingen forskare på det sättet,  

i hans teorier, men jag tycker det är jätteintressant att läsa om vad andra trovärdiga 

människor  säger  om  Goethes  färgteorier.  Till  exempel  Per  Sällström,  han  är  ju 

Goetheexpert och han säger ju saker om Goethe, typ att Goethe är en viktig ingång 

till färgförståelse och på det viset, om det är så, vilket jag tror att det är, som Goethe 

säger att man måste ta hänsyn till själva upplevelsen av färg, alltså hur ögat upplever 

eller omsätter synintryck och så att det blir en del av en själv. Eftersom han påstår 

sådana saker så blir det ju giltigt idag också. För alla vi som gestaltar, att färg är inte 

bara instrumentellt utan det är ju en upplevelse som är personlig, man kan inte bara 

av personifiera färger och systematisera dem utan att vara en betraktare någonstans 

och på det viset tror jag att Goethe är högst relevant.” 

”Annikas” svar ger lite bekräftelse till det vi har tänkt på hela tiden, att färguppfattningen är väldigt  

personlig. Även om ögat och hjärnan ser färger på ett visst sätt så har alla en egen uppfattning om 
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olika färger och på så vis blir det någon form av samarbete mellan ens egna erfarenheter och 

hjärnans sätt att tolka färger.

På frågan om hur viktig färgen är i konsten svarar samtliga informanter att de tyckte att färgen var 

väldigt viktig. ”Anna” säger att hon anser att färgen är allt i hennes skapande. Hon menar att 

eftersom hon skapar abstrakt konst så finns där inte så mycket annat än färgen i bilden även om hon 

ibland väljer att vägleda betraktaren lite i bilden med hjälp av penseldragen och färger.

”Annika” beskriver sin syn på färgens betydelse i konst på följande sätt:

”Jag tro att färgen är oerhört viktig. För mig är ju färg jätteviktig. Mer generellt så 

tror jag färgen är jätteviktig i konsten, även för konstnärer som kanske väljer bort 

färg, så är det i sig ett aktivt val och ställningstagande, men sen är ju färg även svart  

och  vitt  bara  det  att  de  är  ickekulörta.  Då  blir  ju  allt  på  något  vis  färg.  Hela 

gråskalan är också ickekulört. Då tänker jag lite utifrån det färgsystem som jag mest  

använder,  det  här  Natural  Color  System, där även svart  och vitt  är  grundfärger. 

Svaret är: färgen är viktig i konsten.”

De två sista frågorna som ställdes till informanterna handlar om den analoga och digitala färgen, om 

uppfattningen blir densamma och om det spelar någon roll om färgen just är analog eller digital.  

Dessa frågor ställdes för att se hur konstnärerna ser på användandet av olika färgrymder och för att 

få ett större djup i undersökningen. 

Anser du att färgen uppfattas annorlunda beroende på om den är digital eller analog?

”Om färgen kommer från en ljuskälla, en datorskärm eller tv. Där finns det ju ingen 

yta eller vad jag ska säga. Blicken bara försvinner in i någonting. Det är ju lite  

annorlunda om det är färg man kan ta på, jag kan inte riktigt säga på vilket sätt. Det 

är helt enkelt en mer fysisk upplevelse.

Det är ju som två helt olika världar. Du upplever ju ytstrukturen och du blir en del  

av din upplevelse. Har du en målning på en linneduk så ser du själva ytan på färgen 

om det är väldigt tjockt målat. Om du skapar en digital bild så har du ju inte den 

ytstrukturen, då får du i så fall lägga till. Det blir en annan upplevelse. Man ser ytan 

och  materialet  på  en  analog  gestaltning  än  på  en  digital.  Den  digitala  är  ju 
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immateriell, den finns ju liksom inte. Ska det finnas så måste den omsättas till något 

analogt,  till  material.  Det  materiella  och  det  immateriella  ger  oss  olika 

synupplevelser.” (Intervju med ”Annika”)

”Det tror jag. Om jag tänker på mig själv så skulle jag inte kunna få fram det jag 

vill med det digitala för att det är så mycket materialkänsla och sånt i det jag gör. 

När jag målar med tjocka oljefärger på duk, dom känslorna skulle jag inte kunna få 

fram digitalt, det är mer platt.” (Intervju med ”Anna”)

När denna fråga ställdes svarade majoriteten av informanterna att de anser att färgen uppfattas 

annorlunda om den är analog eller digital. Konstnärerna kan inte förklara tydligt hur de uppfattas 

annorlunda men när de tänker på sitt eget sätt att skapa så skulle de som skapar analog konst aldrig 

få ut samma känsla i en digitalt skapad bild. De säger att mycket utav uttrycket ligger i texturen som 

blir från målarduken, tjockleken på färgen och hur målaren har valt sina penseldrag. När färgen 

kommer från en ljuskälla, till exempel en dator- eller tv-skärm, så har bilden ingen yta, bilden blir  

mer ”platt” och färgerna är inte densamma som i verkligheten. ”Eva” förklarar också att man tappar 

känslan för storleken på digitala bilder. Hon säger också att man inte kan skapa en skiss och sedan 

förstora upp den till en stort verk utan att den förändras, som hon har sett när folk skriver ut digitala 

verk, att ursprungsbilden och utskriften inte ser likadana ut. 

”Olga” som skapar digital konst ser på det lite annorlunda. Hon tycker att folk har konstiga 

uppfattningar om den digitala färgen och säger att det finns duktiga konstnärer som skapar konst 

digitalt där man inte kan se skillnad på om den är digitalt eller analogt skapad. Ju mer pengar man 

lägger ut på en utskrift desto bättre utskrift får man, säger ”Olga”.

Efter att ha fått dessa svaren så får man en större förståelse för hur konstnärerna tänker kring färg 

och hur de själva jämför den digitala och analoga färgen. De konstnärer som jobbar mer analogt 

säger att den digitala färgen är mer platt och saknar den fysiska känslan. De säger att de aldrig 

skulle kunna få samma känslor i sina verk om de vore digitala.  

Sista frågan som ställdes löd; ”Spelar det någon roll om färgen är digital eller analog för att nå ut  

med det rätta budskapet i en bild?”. Då svarade konstnärerna såhär: 

”Man får inte den här känslan, man får inte lukten, man kan inte ta på färgen. Man 

hoppar över dom här stegen när man blandar färgerna.” (Intervju med ”Olga”)
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”Om du verkligen har ett budskap och att den ska verkligen hävda någonting så kan 

det vara störande att man upplever materialet i en målning till exempel, eller i en 

teckning. Då kanske du bara ska ha en digital bild, för då ser jag ju bara rakt in i 

bilden, då finns det ju inget skikt som mina ögon måste passera i form av ett papper 

eller en målarduk. Då öppnar det sig ju rakt in och jag ser rakt in i den här bilden. 

Mitt  svar är:  jag vet inte.  Det är jätte svårt  för att det beror på så många olika 

faktorer.” (Intervju med ”Annika”)

”Jo, men då spelar det nog ingen roll. Ser jag kombinationen av rosa och orange på 

datorn, vilket inte är särskilt harmoniskt, så blir det lika oharmoniskt om det är 

analogt. Färgernas sammansättning är ju densamma vare sig det är analogt eller 

digitalt. Till exempel brunt och rosa tillsammans. Den kombinationen jag själv 

tycker är den fulaste. Det spelar ingen roll var jag än ser den, så är den alltid lika 

oharmonisk.” (Intervju med ”Anna”)

”Det beror alldeles på vad man vill uttrycka. Man måste alltid veta varför man 

använder ett visst medium och jag skulle aldrig kunna uttrycka samma sak i digitala 

bilder, därför att för mig, då är det just det här taktila, att det syns att det är färg, det 

är en del av det och den är väldigt viktig, men det säger inte att det är det enda sättet 

att uttrycka sig på.” (Intervju med ”Eva”)

Svaren på denna fråga är varierande. Konstnärerna säger att det beror på vad man vill säga med 

konsten man skapar, att det beror på olika faktorer, ”Eva” förklarar att man måste veta varför man 

använder sig av sitt valda medium. Här gäller samma som på förra frågan, att man tappar den 

fysiska känslan i en digital bild. Här svarar ”Olga” att det är skillnad på om man skapar digitalt eller  

analogt. Att man tappar känslan och att man hoppar över steget då man blandar till sina egna färger 

då man skapar analogt. Detta svar liknar övriga informanters svar på frågan som ställdes tidigare. 

När frågan ställdes till ”Anna” så förstod hon den inte. Intervjuaren förklarade kort om Goethes 

olika teorier, om harmoniska kombinationer och de ”kalla” och ”varma” teorierna, för att förenkla 

frågan för ”Anna”. Efter den förklaringen ansåg ”Anna” att det inte spelade någon större roll när det 

kom till olika kombinationer av färger. 
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Målet med denna intervju var som tidigare nämnt att ta reda på om det spelar någon roll om färgen 

är analog eller digital, alla informanterna har svarat snarlikt och de säger att det blir en annan känsla  

när man använder färg digitalt. De menar att den fysiska känslan försvinner när det gäller digitala 

bilder. Man kan inte längre ta på färgen, texturen från t.ex. oljefärg försvinner och ljuset blir 

annorlunda. Tittar man på en oljemålning kan man se konstnärens utvalda penseldrag, tjockleken på 

färgen och texturen på duken. En digitalt utskriven bild är helt platt, så visst tappar man ganska 

mycket känsla när man använder digitala verktyg. Huruvida detta skulle påverka hur bilden tolkas 

är en annan sak. De fyra informanterna var alla ganska överens om att just färgbudskapet inte blev 

direkt annorlunda beroende på om det var en digital eller analog bild men att helheten blir lite  

annorlunda när det fysiska inte finns med i betraktandet. 

Resultatet av intervjuerna blir alltså att färgen spelar stor roll när man skapar så att man får ut just  

det budskap som man själv vill i sina verk. Även om majoriteten av informanterna säger att färgen 

är något som kommer inifrån, att man har det i sig och att det är väldigt individuellt hur man 

uppfattar olika färger så använder de färgerna på sitt sätt för att få fram just det de vill ha i sina 

verk. Alla informanterna är överens om att det är betraktaren själv som får tolka bilderna fritt och 

det skiljer sig från person till person. Man måste räkna med att alla kommer från olika bakgrunder 

och har olika relationer till färger vilket då påverkar hur man tolkar en bild, vare sig den är digital  

eller analog. Detta diskuteras vidare i kapitel 5.2.
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5. Diskussion och slutsats

I detta kapitel diskuteras undersökningen, resultatet och svaret på frågeställningen samt förslag till  

fortsatta studier.

Baserat på Goethes färglära, med hjälp av en empirisk undersökning, redovisas hur Goethes teorier 

står i relation till dagens digitala bildskapande och hjälper oss att svara på frågeställningen ”om, och 

i så fall hur, Goethes färglära är relevant för dagens digitala bildskapande”. 

De teorier om fysiska och kemiska färger Goethe har med i sin färglära har bestämda formler och 

förklaringar om färgernas uppkomst och blandning. De delarna av Goethes färglära som använts i 

denna undersökning är mest de som bygger på Goethes egna observationer. Hur han själv har sett 

och uppfattat färger men också iakttagelser av andra människors reaktioner. Det finns alltså ingen 

bestämd regel eller formel som förklarar eller bestämmer delar utav Goethes teorier utan de är  

generella om hur människan uppfattar färg. Dessa teorier styrks av denna undersökning med hjälp 

av det frågeformulär och de intervjuer som genomförts.

Det Goethe säger i sin teori är, som tidigare nämnt i kapitel 2.1, inte något som han påstår är helt  

bestämt rätt. Han menar att det finns mycket mer att lära sig om färg och färgperception än det han 

tar upp i sin färglära. Det är något som vi författare tror, har gjort honom till en såpass accepterad 

vetenskapsman. Han påstår inte att han har rätt utan att alla borde skapa sig en egen uppfattning om 

färg. Vi ser det som han har gjort som en början till något mycket större, eftersom färgupplevelsen 

och förståelsen av färg är så individuell och det finns egentligen inget rätt eller fel. När Goethe 

förklarar hur till exempel de ”varma” och de ”kalla” färgerna uppfattas så får man också tänka på att  

det är teorier som har tagits fram efter hans egna observationer av hur människor ser färg generellt. 

Att som vetenskapsman kunna säga att man kanske inte har alla rätt, är en sak som för oss 

författare, gör att Goethe förtjänar respekt och uppmärksamhet för sin färglära och sitt arbete.

5.1 Egna observationer och reflektioner

I början av undersökningen fanns inte mycket tidigare kunskaper inom färglära hos oss författare, 

mycket av det vi visste om färg var egna upplevelser och betraktelser. Vi möts av färger överallt,  

både i natur och budskap. Det är tydligt hur svart och vitt används, svart bär vi på begravningar för 

det associerar vi med sorg och död, vitt bärs på bland annat bröllop och dop för det associerar vi 

med lycka och oskuld. Varningssignaler är röda eller gula, till exempel på trafikljusen. När det är  
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rött vet vi att vi måste stanna, när det är gult kan vi förbereda oss på att fortsätta och när det är grönt 

kan vi gå. På samma sätt varnar domaren i en fotbollsmatch när någon har gjort något fel, får du ett 

gult kort är det en varning till att om du gör något mer som anses fel så åker du ut och får du ett rött 

så får du avsluta matchen direkt. Förr i tiden kunde man se på kläderna vilken samhällsgrupp en 

person tillhörde. Goethe berättar att på hans tid gick kvinnor nästan alltid klädda i vitt och män i  

svart. Detta skulle påminna den venetianska adelsmannen om den republikanska jämlikheten. 

Frågan är då hur användandet av färg på dessa sätt påverkar hur vi uppfattar färg och tolkar den. 

Påverkar det överhuvudtaget? Förr var som tidigare nämnt fotografier och film svartvitt, men 

målningar i färg har funnits i flera tiotusentals år. De första som påträffats är grottmålningar. Där 

fanns inte många färger att välja bland, de framställdes med bland annat ockra, hematit,  

magnesiumoxid och kol, därför blev motivet det viktiga budskapet.

Färger är något som alla upplever på olika sätt, beroende på vad man har för bakgrund. Har man en 

viss relation till en färg, till exempel om man hade en röd boll när man var liten som man älskade 

att leka med, så associerar man kanske oftare rött med glädje än vad andra gör. Även om man inte 

medvetet tänker på det för att det ligger gömt i ett suddigt minne. 

För oss författare handlade färgen tidigare om vad man själv tyckte om för färger och det var den 

personliga ”smaken” som fick bestämma om olika färgkombinationer passade ihop eller inte. 

Utefter vad man tidigare hade sett och upplevt anpassade man sig och sitt skapande efter hur man 

tolkade världen och dess färger. Ville man skapa en mörk och läskig bild tillämpade man den efter  

ett minne där man hade upplevt just de känslorna, det kunde vara från en mörk vinterkväll eller från 

en skräckfilm. Mycket av det konstnärerna nämner i intervjuerna stämmer överens med hur vi 

författare har använt oss av färgen innan denna undersökning genomfördes. De förklarar att det 

handlar mycket om hur man personligen uppfattar färg och vad man själv vill säga med sina 

skapade verk.

Vi författare håller med de intervjuade konstnärerna, när det kommer till skillnaden mellan analog  

och digital färg.  Att skapa analogt eller digitalt är två helt olika sätt att uttrycka sig på. När man  

skapar analogt handlar det om hur man använder sig av sin kropp och hur man med hjälp av den får 

fram sitt färdiga konstverk, det gäller allt från lera till oljefärg. Den klara skapelsen blir unik och det  

går aldrig att göra en exakt kopia, med samma arbete och känsla. När man skapar digitalt kan man 

uttrycka sig att det är liknande som det analoga men samtidigt inte. Du använder dig av din kropp 

för att skapa men du överför dina rörelser till datorn, till något som är immateriellt. När det digitala  

verket sedan är klart kan man ändra om färgerna helt om man inte blev nöjd med resultatet. 
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Vi författare tycker alltså att det är skillnad på den analoga och digitala färgen och hur man 

använder sig av den. De digitala verktyg som finns idag kan förenkla skapandet och det är ett 

modernt sätt att vara konstnär på, men för att få någon form av fysisk känsla i sina digitala verk så 

behöver man överföra dem till något fysiskt material. När det kommer till färgkombinationer och de 

teorier som har tillämpats i denna undersökning tror vi författare att det inte spelar någon roll om 

färgen är analog eller digital. Skulle våra tillämpade bilder istället målas analogt med liknande  

färger som i fotografierna tror vi inte att resultatet hade skiljt sig i undersökningen.

5.2 Resultatet

Frågeformuläret

Tre bilder baserade på varsin teori av Goethe undersöktes med hjälp av ett frågeformulär på 

internet. Vi valde Goethes tre teorier om harmoni, kallt och varmt för att vi kände att till dem kunde  

vi skapa bilder till som både fungerade för undersökningen och för oss själva.

Till frågeformuläret önskades respondenter i så bred målgrupp som möjligt för att se om 

uppfattningen av bilderna skiljde sig beroende på ålder. Respondenterna var i åldrarna 18-60 år och 

statistiken visar att åldern inte påverkar uppfattningen av färg. 

Nästan 40 % av respondenterna av frågeformuläret svarade att de hade tidigare kunskaper om 

färglära. Det man kan fråga sig är om detta hade någon betydelse för hur de valde att svara på 

frågorna om bilderna. Eftersom var och en antagligen har olika sorters kunskaper inom området så 

kan man inte utgå ifrån att de redan visste vad de olika färgerna betyder, även om några eventuellt  

hade kunskaper om just Goethes teorier när de besvarade enkäten. Svarsalternativen ”Glad” 

respektive ”Nedstämd” är för att vilseleda respondenten. Hade endast tre svarsalternativ funnits 

hade man kunnat tolka det som att varje bild fått ”varsitt” alternativ. Vi tror att det hade kunnat göra  

det för ”enkelt” för respondenterna att svara på frågorna, hur de uppfattar bilderna, så valet att ha 

med fler svarsalternativ var för att respondenten själv skulle få sortera och välja ut de svar den 

tyckte passade till varje bild.  Även om vi valde att ha med fler svarsalternativ visar statistiken att  

respondenterna tydligt kunde tolka budskapet i bilderna och resultatet pekar på att Goethes teorier 

fortfarande är relevanta.
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Innan internetundersökningen inleddes antogs antalet svar bli mellan 15-20 respondenter. Efter att  

frågeformuläret och dess statistik var insamlad visade det sig att vi fick 43 respondenter vilket var 

nästan dubbelt så många som förväntats. Detta gjorde att vi såg resultatet ännu tydligare, och kan nu 

besvara frågeställningen och det görs i kapitel 5.5.

Frågeformuläret till informanterna

Varför frågeformuläret skickades till informanterna var för att se hur de uppfattar de tillämpade 

bilderna och för att se om resultatet blir den samma som frågeformuläret som genomfördes via 

Internet. Eftersom alla konstnärerna hade tidigare kunskaper inom färg, både från utbildning, 

färglära och egna erfarenheter, är deras svar ytterst relevanta för denna undersökning och man får en 

större förståelse för hur bilderna tolkas. 

Vi börjar med hur konstnärerna svarade på bild 2 i frågeformuläret eftersom att svaret blev entydigt 

från alla konstnärer, att den uppfattas som kall. Bild 1 uppfattade majoriteten av konstnärerna som 

harmonisk och det var det vi ville att den skulle förmedla. Bild 3 är den bild som fick mest skiftande 

svar och därför ska diskuteras mer ingående eftersom bild 1 och bild 2 hade samma svarsresultat 

som vårt frågeformulär på internet. På bild 3 svarade informanterna ”Varm”, ”Varm”, ”Glad” och 

”Nedstämd”. Hälften svarar ”Varm” vilket var det vi ville att bild 3 skulle förmedla. ”Glad” som en 

av informanterna har svarat kan vi jämföra med stapeldiagrammet för bild 3.(se s.21) Där är det 

majoriteten som har svarat ”Varm” men också relativt många som har svarat ”Glad” vilket värme 

också kan förmedla. När det kommer till informanten som svarade ”Nedstämd” så lämnade hon 

även en kommentar; 

”Bild nr 3 skulle jag aldrig beskriva med något av de fyra adjektiven. Här tar 

andra bildelement än färgen över. Jag skulle framför allt beskriva den som 

romantisk, kanske också lite skrämmande. Men det senare beror mest på flickans 

ögon som ser rädda ut. Färgerna är väl rätt harmoniska, men som sagt ämnet är ju 

inte direkt harmoniskt. Men det är ju så som konstnärer arbetar – ibland kan 

budskap med rätt olika innehåll i de olika elementen i en bild skapa den önskade 

spänningen. En alltigenom harmonisk bild kunde t.ex. upplevas som förljugen.”

Med den kommentaren bekräftas vår tanke om att det är olika från person till person hur man 

uppfattar bilderna och vi tolkar det som att motivet tar över färgens budskap. Här beror det på det 

personliga igen, hur man uppfattar färgen och motivet. Vi försökte skapa tre bilder där motivet inte 
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uttryckte så mycket för att få åskådarna att fokusera på färgerna eftersom det är färgerna hela 

undersökningen handlar om. Både genom intervjun och med det sista frågeformuläret förstår vi att 

man inte kan utesluta motivet helt eftersom vi har ett motiv och att allt handlar om den personliga  

uppfattningen av både motivet och färgen.

Intervjuerna

Efter utförda intervjuer visar det att svaren inte heller här skiljde sig så mycket beroende på åldern 

på informanterna. Hur svaret hade sett ut om informanterna hade varit i samma ålder kan vi inte 

svara på idag. Vi författare tror inte att det bara handlar om ålder hur man svarar utan att det även 

handlar om hur uppdaterad man är som konstnär och om man har kunskaper om den nya tekniken. 

De informanter vi har hittat påstår vi vara relativt uppdaterade inom dagens digitala bildskapande 

och det gör dem betydelsefulla för undersökningen. ”Olga” var den som skiljde sig mest i svaren 

från de andra informanterna. Varför det är så kan vara svårt att svara på. Hon har precis som de 

andra informanterna hållit på med konst på något sätt under större delen av sitt liv och har 

genomgått en konstnärlig utbildning. Hon är den som gör mest realistisk konst och det kan vara en 

anledning till att hon har svarat annorlunda. Jobbar man med abstrakt konst så är det väldigt fritt när 

man använder färger till skillnad från om det ska vara realistiskt. ”Olga” var också den konstnären 

som skapade och slutförde sina verk digitalt. Hon förklarar frågan: ”Anser du att färgen uppfattas 

annorlunda beroende på om den är digital eller analog?”, med att folk har väldigt konstig 

uppfattning om den digitala konsten. Det är svårt att veta exakt vad hon menar med att folk har en 

konstig uppfattning om den digitala konsten eftersom hon inte förklarade utförligare och ingen 

följdfråga ställdes, men eftersom hon vet så mycket inom sitt ämne och vet vad det finns för 

möjligheter inom digitalt skapande så kanske det händer att folk inte ser hennes konst lika seriöst 

som den traditionella konsten. Den digitala konsten har inte funnits lika länge som den analoga och 

kanske är främmande för många. All den kunskap som de som skapar digital konst besitter är såpass 

modern att den kan vara främmande för folk. Det svaret hon ger tolkar vi som att hon kanske ibland 

blir missuppfattad och missförstådd med sina verk. 

Det alla informanterna var överens om var att en digital bild kan uppfattas annorlunda eftersom den 

fysiska känslan försvinner. Man kan som informanterna förklarade inte se ytstrukturen på den 

digitala bilden. För de som är vana vid traditionell konst är detta sannolikt viktigt för att kunna tolka 

bilden på sitt sätt. Det är som ”Annika” säger att det finns inget som ögat måste ”ta sig igenom” för 

bilden är helt enkelt bara platt. Hon menar att det analoga och det digitala skapandet kan vara som 

två olika världar, eftersom man får en annan synupplevelse beroende på hur bilden är skapad. Den 
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digitala bilden är immateriell tills den skrivs ut och även då kan den uppfattas annorlunda än en 

traditionellt skapad bild, eftersom man fortfarande inte har någon ytstruktur i den. Inga penseldrag, 

ingen struktur från duken, ingen färglukt och ingen tjocklek på färgen. För en person som är 

intresserad av traditionell konst kan den digitala konsten kännas lite ”oseriös” för där finns kanske 

ingen kunskap om hur man faktiskt skapar en bild digitalt och hur mycket som krävs av konstnären 

för att producera en sådan bild.

Som tidigare nämndes på s.27, så berättar ”Eva” att det kan bli ett problem med digitala bilder när  

de ska förstoras. Hon menar att, eftersom hon ser och skapar bilden i den storleken hon vill ha den, 

för att få ut sitt budskap, så tycker hon att det blir en helt annan uppfattning av bilden, om man 

skulle förstora den. Den senare görs ofta med digitala bilder, eftersom det är så enkelt. Man behöver 

bara ändra storleken i datorn för utskriften och sen kan man skriva ut i nästan vilken storlek som 

helst. Det gör att det budskapet och den visionen, som konstnären hade från början, blir helt 

annorlunda om någon skulle förstora bilden. Detta kan kännas som ett problem för de som säljer 

sina bilder digitalt då köparen ofta kan bestämma själv vilken storlek han/hon vill ha bilden i.

”Olga” menade att ju mer pengar man kan lägga på sin utskrift, ju bättre blir den och det går knappt 

att se någon skillnad på om den är analog eller digital. Detta kräver dock att den digitala konstnären 

har kunskap om hur man producerar en bild så att den liknar en traditionellt skapad när den väl 

skrivs ut. Kanske kan man få utskriften att visa penseldrag och tjocklek mm. Men det finns en sak 

du inte kan skriva ut och det är lukten. Det är något som antagligen alltid kommer att skilja sig även 

om man kanske inte kan se om bilden är skapad analogt eller digitalt.

Det verkar som att valen av färg utgår till största delen från hur skaparen själv upplever färgerna. 

Konstnären skapar ett verk som han/hon anser har ett visst budskap men låter sedan betraktaren 

själv tolka bilden på sitt sätt, eftersom uppfattningen av färg är väldigt personlig. På så sätt kan en 

bild ha flera olika budskap.

Det som är extra intressant är vad de konstnärer, som skapar abstrakt konst, har svarat på våra 

frågor. I den abstrakta bilden finns egentligen bara två saker att tolka, färgerna och formerna. Till  

skillnad från en bild med motiv, där man kan se vad den föreställer och kan tolka den på det sättet,  

så finns där inget som visar precis vad det är bilden ska föreställa. Egentligen är det bara konstnären 

själv som vet precis vad bilden föreställer om den är abstrakt. Precis som ”Anna” berättar så finns 

det vissa färgkombinationer, som hon personligen tycker är oharmoniska men som för en annan 

person kan vara väldigt harmoniska. Vi tror att det är därför som olika personer tycker om olika 
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konstnärer. De, som tycker lika, har på något sätt samma ”vision” och tanke om vilka färger som 

funkar ihop och utgör ett ”snyggt” verk även om det inte är medvetet. 

5.3 Metodkritik

Syftet var att undersöka om Goethes teorier fortfarande är relevanta idag, eftersom det var så 

längesedan de togs fram. Vi ville också undersöka hur man i så fall skulle kunna använda sig av 

dem i dagens digitala bildskapande eftersom de digitala färgerna är annorlunda jämfört med de 

analoga. För att få en bredare förståelse för ämnet genomfördes intervjuer med fyra konstnärer, som 

hjälpte oss att förstå hur de tänker när de använder färg i sitt skapande. Efter att intervjuerna blivit  

genomförda fick konstnärerna titta på våra producerade bilder och svara hur de uppfattade bilderna 

och lämna kommentarer. Det har gett oss en större förståelse hur bilderna tolkas. Även om alla 

informanter har kunskaper om färg från någon form av utbildning gjorde inte det någon större 

skillnad på svarsresultaten. Om vi skulle lägga till konstnärernas svar med resten av 

respondenternas svar i resultatet från internetenkäten skulle inte det slutliga resultatet påverkas. 

Vi har med hjälp av konstnärernas svar på våra bilder fått förståelse för att Goethes teorier går att  

tillämpa och använda eftersom majoriteten har svarat enligt dem.

Redan under planeringen av undersökningen kände vi att undersöka Goethes teorier på ett djupare 

plan hade krävt ett bredare och ett längre arbete och därför valde vi att fokusera på hur människor 

uppfattar färg i bilder. Eftersom frågeformuläret utgick ifrån få frågor, med ett bestämt antal  

svarsalternativ, så blev inte undersökningen lika omfattande som den hade kunnat bli. Med öppna 

svarsalternativ där man kunde diskutera kring svaren, kunde svaren varit mer uttömmande och 

kanske givit en ännu bredare förståelse för hur respondenterna kände inför bilderna. 

Undersökningen hade kunnat utformas på ett annat sätt med fler bilder men eftersom resultatet blev 

så pass tydligt tror vi inte att fler bilder och frågor hade lett till något annat resultat men om vi hade  

valt att andra svar än bara ”Ja” och ”Nej” hade svaren blivit mer nyanserade.

5.4 Förslag till fortsatta studier

Ett sätt att fortsätta med studien skulle kunna vara att undersöka vad som händer om man skulle 

göra tvärt emot Goethes teorier, så att man skapar bilderna ”fel”. En sådan undersökning hade 

behövt vara på en annan nivå än ett kandidatarbete. Det finns mycket kvar att undersöka om hur 

Goethes färglära skulle vara relevant i dagens digitala bildskapande och vi tror att det är något som 

fler människor kommer att fundera över och eventuellt också undersöka vidare. 
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5.5 Slutsats

Vår uppfattning är att Goethes teorier om hur människan uppfattar färg är så pass generella att det 

inte spelar någon roll om man använder teorierna inom analogt eller digitalt skapande. Även om det  

handlar om olika färgrymder och färgblandningar så fungerar teorierna ungefär likadant både 

analogt och digitalt eftersom det inte beror på hur färgerna används eller blandas utan hur en person 

uppfattar dem. Det som dock kom fram under intervjuerna var att känslan när man betraktar en bild 

blir annorlunda beroende på om den är digitalt eller analogt skapad. Den fysiska känslan försvinner 

när bilden är digital då man inte kan urskilja de fysiska materialen som använts i skapandet som de 

gör i en traditionellt skapad bild av till exempel oljefärger. En av informanterna berättade att man  

kan skriva ut digitalt skapade bilder med hjälp av 3D program och 3D skrivare vilket gör att man 

kan producera en digital bild som liknar en traditionellt skapad med de fysiska attributen som till  

exempel ytstrukturen. Detta är något som vi författare inte ännu har några direkta kunskaper om 

även om vi är nyutbildade inom just digital bildproduktion. Vi tror att detta kan vara något som kan 

bli vanligare i framtiden. Kunskaperna inom det sättet att producera digitala bilder kommer kanske 

sprida sig mer och bli ett allt vanligare sätt att jobba på. Det man kan fråga sig är om detta är något  

att sträva efter. Den digitala konstnären har ändå valt att skapa sina verk digitalt kanske just för att  

han/hon vill ha den så kallade ”platta” bilden. Detta är antagligen väldigt individuellt och som en av  

informanterna sa så väljer man sitt medium efter det man vill uttrycka. Dock som tidigare nämnt så  

är en färg alltid en färg och den uppfattas likadant oavsett om den finns i en digital bild eller i en 

analog bild.

På vilket sätt kan man då använda sig av Goethes färglära i dagens digitala bildskapande? Med 

hjälp av och förståelse för färgläran kan man skapa bilder utifrån hur man vill att betraktaren ska 

uppfatta bilden. Med hjälp av teorierna om harmoni och totalitet med färger kan man lättare skapa 

bilder som betraktaren omedvetet dras till och upplever ”sköna” att titta på eftersom hjärnan 

uppfattar färger på olika sätt och vissa passar bättre ihop än andra. Detta kan vi bekräfta tack vare 

internetundersökningen av de teorier som Goethe formulerat i sin färglära. De digitala bildernas 

färger skapar känslor i enlighet med Goethes färglära. Man kan fastställa att Goethes teorier om hur 

människan uppfattar färger stämmer efter utförd undersökning.  

Vi tror att för att kunna skapa en bild som gestaltar och visar det konstnären själv vill att den ska 

göra så får man känna efter vilket som känns bäst helt enkelt. Skulle man följa Goethes färglära till  

punkt och pricka skulle resultatet bli något annat än det man själv hade tänkt sig från början. Vill  
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man däremot vara extra tydlig med sitt budskap i bilderna kan man, som frågeformuläret 

bekräftade, använda sig av Goethes teorier för att få fram känslor som är lättolkade av majoriteten.

Frågeställningen som ska besvaras är alltså: ”Om, och i så fall hur, Goethes färglära är relevant för 

dagens digitala bildskapande, och har det någon betydelse om färgen är digital eller inte?”.

Man kan alltså fastställa att Goethes teorier är relevanta för dagens digitala bildskapande. Med 

kunskap om teorierna kan man skapa bilder som leder betraktaren åt ett visst håll. Detta besvarar då 

också frågan ”hur” man kan använda sig av Goethes färglära i dagens digitala bildskapande.

Vi ville med hjälp av intervjuerna svara på om det har någon betydelse om färgen är digital eller  

inte. Med det intervjumaterial som har samlats ihop har vi fått förståelse för hur både analog och 

digital färg uppfattas och kan användas. Med intervjumaterialet som grund kan vi fastställa att i en 

digitalt skapad bild försvinner den fysiska känslan. Hur man sedan själv tolkar en bild, handlar 

mycket om hur man personligen uppfattar texturer, motiv och färg i bilden. 
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Bilaga 1 – Bilderna

1 2

3

Bilderna finns i större format och bättre upplösning på:

http://editazach.se/fragorbilder.html

40

http://editazach.se/fragorbilder.html


Bilaga 2 – Frågeformulär

Man Kvinna

Ålder:

Känner du till Johann Wolfgang von Goethe?

Ja Nej

Visste du att Johann Wolfgang von Goethe var den första att skapa en utvecklad färglära?

Ja Nej

Är du på något sätt inriktad inom något bildområde?

Ja Nej

Har du tidigare kunskaper inom färglära?

Ja Nej

Hur uppfattar du:

Bild 1? (bubblorna)
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Varm Kall Harmonisk Glad Nedstämd

Bild 2? (ballongen)

Varm Kall Harmonisk Glad Nedstämd

Bild 3? (fåglarna)

Varm Kall Harmonisk Glad Nedstämd
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Bilaga 3 – Intervju frågeformulär

Hur länge har du hållit på med konst/varit konstnär?

Hur lärde du dig att skapa?

Har du gått någon konstutbildning?
Vilken eller vilka?

Har du studerat eller läst någon färglära?
Vilken eller vilka?

Känner du till Goethes färglära?

Hur viktig anser du att färgen är i konsten?

Skapar du analog eller digital konst, eller båda?

Vad skapar du för konst?
(ex. Surrealistisk eller abstrakt)

Vad vill du ge ut för budskap med din konst?

Hur väljer du ut färgerna i dina verk? 

Tänker du på vad färgerna kan ge för budskap?

Är det färgvalet eller motivet i dina verk som uttrycker budskapet, eller båda tillsammans?

Om motivet har ett starkt uttryck, lägger du lika mycket tyngd på färgvalet då?

Anser du att färgen uppfattas annorlunda beroende på om den är digital eller analog?
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