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SLUTRAPPORT: VISUELLA VÄRLDAR 2 

2003-2008 
 

Gösta Wessel*, Lennart Högman**, Ulf Klarén*, Roland Lindhé*  

*Konstfack, **Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet 

 

Sammanfattning till slutrapport  

 

Projektet Visuella världar 2 pågick under perioden 2003-2008 (mars). Det finansierades av 

vetenskapsrådet (VR). Projektet resulterade i olika utställningar, föreläsningar, seminarier och 

rapporter vilka sammanfattas i denna text med bilagor.  

 

Huvudsyftet med Visuella världar 2 var att skapa en möjlighet till samverkan mellan 

konstnärligt utvecklingsarbete och forskning inom ämnesområdet perception och kognitiv 

neuropsykologi. En redogörelse för samarbetet finns i bilaga 2 och 4. 

Målsättningen med projektet var främst att skapa en konstnärlig slutprodukt i form av en 

utställning med färg, ljus form och rörelse som ett bärande tema. Denna utställning 

presenterades i Visuella världars utställningslokal vid Tellusgången intill Konstfack under 

perioden september 2006 t.o.m. årsskiftet 2007/2008. Utställningen finns dokumenterad i 

bilaga 1 och 3.  

Från våren 2008 presenteras delar av utställningen i en mer varaktig form vid Psykologiska 

institutionen vid Stockholms universitet. Den kommer där bl a att användas i undervisningen 

inom perception, kognition och neuropsykologi. Andra delar av utställningen kommer att 

utnyttjas i undervisning och forskning vid konstfack. Resultatet från de olika studierna i 

projektet kommer även att presenteras i större skala vid Tom Tits experiment i Södertälje. 

Nedan presenteras de viktigaste aktiviteterna i projektet visuella världar 2.  

 

Förteckning över rapporter m.m. 

 

1. Rapport från workshop 21-23/11 2003 ( (Bilaga 4). 

2. Vetenskapsrådets årsbok 2005 

3. Vara verkan eller verka vara. Om färg, ljus och estetisk uppmärksamhet. Ulf Kláren, 

publicerad våren 2006 i antologin ” Forskare och praktiker om färg och ljus”, Stockholm,  

Formas. Red. Karin Fridell-Anter ( (Bilaga 5). 

4. Meta-text. En text som skrev på uppdrag av Henrik Karlsson/utvärderingsgruppen – en 

teoretisk reflektion kring forskning och utveckling på det konstnärliga området (bifogas) 

5. Rapport från utställningen Visuella världar 2. Den 13.10 2006 – 30.12 2007 Utställningen 

redovisade konstnärliga undersökningar och exempel i form av rumsliga installationer och 

modeller. (Utställningen har tidigare delvis presenterats vid Konstfacks KU-utställningar 

2003 och 2004) 3). 

6. I samband med att vi lämnar slutrapporten så kommer vi att öppna en permanent 

utställning/dokumentation av projektet på Psykologiska institutionen vid Stockholms 

Universitet. Inbjudan till VR sänds skickas separat, 

 

 



 3 

Seminarier och workshops 

 

Projektet inleddes med en workshop där vi samlade konstnärer, arkitekter, designer, 

psykologer, fysiker och lärare inom olika typer av färgundervisning. 21-23/11 2003. (se 

bilaga) 

 

Deltagande i forskarseminarium Färginstitutet 24.10.03. Dagen inleddes med ett besök i 

Gösta Wessels ateljé där projektet VV2 presenterades av Ulf Klarén och Gösta Wessel. 

 

Deltagande i AIC internationell färgkonferens Granada. 2005. Presentation/demonstration av 

delar av projektet. Ulf Klarén, Roland Lindhé och Gösta Wessel. 

 

Projektet anordnade ett seminarium med representanter för forskare och ljuskällefabrikanter 

och färgfabrikanter 25.5.2005. Efter diskussionsmöten 7.6  2005 och den 5.9.2005 resulterade 

detta 6.12.2005 i bildandet av den ideella föreningen Visuella världar  

 

Föreningen skall  

- främja utveckling och genomförande av grund- och vidareutbildning inom 

området färg- och ljusestetik/perception 

främja forskning, forskarutbildning och utvecklingsarbete om färg- och ljusestetik/perception 

främja en samverkan mellan högskola, företag och samhälle inom området färg- och 

ljusestetik/perception 

 

Intressenter är bl.a. ljuskällefabrikanter (Osram, Philips), Färgtillverkare (Alcro/Beckers, 

Akzo Nobel/Nordsjö), Färginstitutet, representanter för Stockholms Universitet, Karolinska 

Institutet, KTH och Konstfack.  

 

Ljuskultur (belysningsbranschens informationsorganisation) höll sitt årsmöte i 

utställningslokalen den 14.12 2006. I samband med detta så presenterades projektet i form av 

en visning av utställningen och en föreläsningar. 

 

Föreningen Vsiuella Världar sökte och fick pengar från Bertil Svensson stiftelse för att göra 

en kunskapsöversikt över pågående forskning inom området om ”färg ljus i samverkan” 

Denna har genomförts av Karin Fridell Anter och översänts till Svenssons stiftelse i december 

2007.  

 

Philips Lighting förlade ett möte till VV2 s lokaler. 24.1 2007. I samband med detta så 

informerades om projektet i form av en visning av utställningen och en föreläsning 

 

Det finns nu ett avtal mellan Gösta Wessel och Konstfack att labbutrustningen som framtagits 

inom projektet Visuella världar2 skall deponeras på Konstfack och finnas tillgänglig för 

undervisning och forskning. 

 

Ett flertal experiment är under tillverkning och kommer att visas på den permanenta 

utställningen vid Tom Tits experiment i Södertälje. 
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Återkoppling av projektets erfarenheter i kurser 

 

Pedagogisk utrustning och teoretiska temata (se bilaga 1) har direkt påverkat, planering 

uppläggning och innehåll i den reguljära utbildningen i Färg och ljus/perception vid 

Konstfack (Gösta Wessel, Ulf Klarén, Lennart Högman). Projektets pedagogiska material och 

utrusning har också använts vid kurser i neuropsykologi, Kognition och perception vid 

psykologiska institutionen, Stockholms universitet (Lennart Högman).  

Undervisningsmoment har vid ett stort antal tillfällen ägt rum i VV2 utställningslokal. 

 

Konstfack, valbar magisterkurs ”Färg, Ljus och rum” 5p 2003, 2004 och 2005, (Ulf Klarén, 

Gösta Wessel Anders Winell) Fr.o.m. 2006 har denna kurs blivit obligatorisk för studenterna 

vid institutionen för Inredningsarkitektur (Ulf Klarén och Gösta Wessel Anders Winell) 

 

Universidad de la Castella la Mancha, Spanien ”Colour-Light –Perception” 2003 en 

kursvecka (Gösta Wessel) 

 

Konstskolan Idun ”Färg - Ljus - Rum” 2004 (Gösta Wessel) 

 

Grafikskolan; Stockholm ”Färg - Ljus - Rum” 2004 (Gösta Wessel) 

 

Institutionen för tillämpad kommunikationsvetenskap – GI och IHR, vid Stockholms 

universitet.”Färg och Ljus” 1p 2004, 2005 och 2006 (Ulf Klarén och Gösta Wessel) 

 

Svenska Målarmästares Samorganisation 2-dagars kurs ”Färg - Ljus - Rum”, 2006 och 2007 

(Gösta Wessel Anders Winell) 

 

Arbetsförmedlingen Kultur i samarbete med kommuner. Kurser för yrkesverksamma 

konstnärer ”Ljussättning av det offentliga stadsrummet”. Malmö 2003, Östersund 2003, Gävle 

2004, Botkyrka 2004, Helsingborg 2005 och Karlshamn 2006 (Gösta Wessel ) 

 

Kungliga Konsthögskolan Kursen ”Färg-Ljus-Rum” 6 p 2005 (Gösta Wessel Anders) 

 

Tema arkitekter  workshop ”Färg - Ljus - Rum” 2007 (Gösta Wessel) 

 

Tema arkitekter workshopserie 

Färg ljus arkitektur - Färg Ljus Perception - Färg Ljus  konstnärlig gestaltning 2008 

(Lennart Högman, Gösta Wessel) 

 

Återkoppling av projektets erfarenheter i föreläsningar  

 

Beckmans Designhögskola ”Färg - Ljus” 2003, 2008 (Gösta Wessel) 

Vaxholms Kommun. Proj. ”Ljus i Vaxholm” ”Färg - Ljus - Rum” 2003 (Gösta Wessel) 

Örebro Konstskola ”Färg - Ljus – Rum” 2003 (Gösta Wessel) 

Tyrens AB ”Färg - Ljus - Rum” 2003 (Gösta Wessel) 

ELDA , ”Visual Worlds” 2003 i samband med invigningen av projektet ”Ljus i Alingsås” 

(Gösta Wessel) 

Utbildningsradion Föreläsning och TV program 2004 (Gösta Wessel) 

Nyckelviksskolan ”Färg - Ljus” 2003, 2004, 2005, 2006,2007 (Gösta Wessel) 

Färgskolans sommarkurs ”Färg -Ljus - Rum” 2003, 2004, 2005 (Ulf Klarén, Lennart Högman 

och Gösta Wessel) 
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Stadsbiblioteket, Göteborg ”Sinnenas design och design för sinnen” 2005 (Lennart Högman) 

Röhsska museet, Göteborg ”Design för morgondagen” Paneldiskussion 2005 (Lennart 

Högman) 

Vägverket, region Skåne föreläsning/seminarium 2005 (Gösta Wessel) 

Textilhögskola i Borås ”Färg - Ljus - Rum” 2005, 2006, 2007 (Gösta Wessel) 

Regionförbundet/Kalmar Högskola  seminarium ”Se hjärnan Kalmar” 2005 (Lennart Högman 

och Gösta Wessel) 

Helsingborgs kommun endagsseminarium för kommunanställda: stadsarkitekter, kulturchefer, 

tekniska förvaltning m.m. ”Färg - Ljus - Rum”  2005 (Gösta Wessel) 

Ängelholms kommun, endagsseminarium som ovan ”Färg -Ljus - Rum” 2005 (Gösta Wessel) 

Höganäs kommun endagsseminarium som ovan ”Färg - Ljus - Rum” 2005 (Gösta Wessel)) 

Karlshamns kommun endagsseminarium som ovan ”Färg - Ljus - Rum” 2005 (Gösta Wessel). 

SLU Alnarp ”Färg - Ljus - Rum” 2006 (Gösta Wessel) 

Ljushögskolan i Jönköping ”Färg - Ljus - Rum” 2006 (Gösta Wessel) 

Örebro Universitet ”Att se, tänka och tolka ” Seminarium 2006 (Gösta Wessel) 

Dramatiska institutet ”Färg-Ljus –Rum” (Gösta Wessel) 

SLU Ulltuna ”Färg - Ljus - Rum” 2007  2008 (Gösta Wessel) 

Linköpings Universitet ”Färg - Ljus - Rum” 2007 (Gösta Wessel) 

Ljuslaboratoriet i Haningen KTH ”Färg - Ljus - Rum” 2007 (Gösta Wessel) 

 

Andra projekt som kan relateras till erfarenheter gjorda i projektet 

 

Ett flertal principuppslag som öppnar för vidare vetenskapliga systematiska studier finns 

bland de principmodeller som presenterades i Visuellas världars utställning vid telefonplan. T 

ex har bland annat med- och motljusförsök och framställningar av vad som inom projektet 

kommit att kallas mörkerfärg - ljusverkan i skuggor – lett vidare till  en vetenskaplig projekt 

inom detta område. En undersökning av lagbundenheter som rör gråfärgverkan inom 

arkitekturen och i samband med detta har apparatur och lokaliteter formgivna inom projektet 

Visuella Världar2 utnyttjats. Projektet har också lett fram till ett avhandlingsarbete (pågående) 

kring ansiktsperception vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. (Tonya 

Pixton).  Ett projekt kring ögonrörelser är också i en uppstartsfas där projektets erfarenheter 

kommer att vara till nytta (se bilaga 6 CD skiva: Programmet startas genom att klicka på 

mejsel media player, det fungerar enbart på Mac OSX). 
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Bilaga 1: 

Studio Visuella världar 

 

Utställningsrummet och det kombinerade, färg och ljuslaboratoriet i Visuella Världars lokal 

vid Tellusgången utgjorde en viktig del av projektredovisningen. Det presenterades under 

hösten 2006 t.o.m. årsskiftet 2007/2008  

 

Utställningsrummet i Tellusgången utgjorde en mötesplats för konstnärer, forskare, 

studenteter och personer som arbetar inom områden som inbegriper färg, form, rum och 

rörelse. Här fanns möjligheter att laborera och experimentera i syfte att utveckla och förmedla 

kunskaper. Den utrustning som framtagits i projektet kommer att installeras på Konstfack och 

finns tillgänglig för utbildning och forskning.  
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Fr.o.m. våren 2008 finns projektet redovisat i en permanent utställning på psykologiska 

institutionen vid Stockholms universitet.  
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En del av experimenten finns idag som delar av den permanenta utställningen vid  

Tom Tits experiment i Södertälje. 

 

    
 

 

 

Flotten 

 

Hjärnan har parallella visuella system för att å ena sidan känna igen ting och att å andra sidan 

möjliggöra ett agerande i rummet. Den visuella upplevelsen är normalt enkel och självklar. 

Att känna igen ting och att se en möjlig användning, tyngd och tyngdpunkt, vållar oss sällan 

problem. Den flytande plattformen lämnar dock de parallella visuella systemen i villrådighet. 

Det tar tid att försöka förstå: Vad är plattformen till för, till för varför tycks den sväva nästan 

fritt och var finns tyngdpunkten?  
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Flotten finns idag i en ny version på Tom Tits experiment i Södertälje. 

 

 

 

Tunga och lätta färger. 

 

Det hävdas att mörka färger upplevs tunga och att ljusa färger upplevs som lätta. I detta 

experiment leker vi med den visuella upplevelsen av detta. 
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Tillämpning av färgsättningsexperiment: 

 

Dessa idéer har tillämpats vid färgsättningen av ett torn för fritt fall på Tom Tits experiment i 

Södertälje. Tornet skall upplevas instabilt . 

 

       
 

 

 

 

 

 

Staven och spegeln 
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Lägg händerna på röret på var sida av spegeln så att du i spegeln tycks se din vänstra hand på 

den plats där du egentligen har höger hand. Den högra handen ska skymmas av spegeln. Titta 

lite snett uppifrån vänster så blir det lättare.  Du har hittat rätt position då du ser spegelbilden 

av din vänstra hand på den plats där du egentligen har din högra hand. Du kan nu pröva att 

omväxlande lyfta på vänster och höger hand. Det hela känns märkligt. Dina hjässlober arbetar 

med att förena den visuella informationen från dina ögon med intryck från din kropp (hud, 

muskler och leder). Normalt sker detta kontinuerligt och utan ansträngning men i den här 

situationen uppstår en konflikt mellan informationen från dessa sinnessystem. Hjässloberna 

får svårighet med att skapa ett enhetligt intryck. Den visuella världen är i denna situation inte 

längre sammanfogad med somatosensoriska värden.  

 

 
 

 

 

 

 

Bord med speglar  

“ Ett oväntat möte mellan en plasthjärna och en förgylld badanka.  
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Bord med speglar 

“Att mötas vid ett bord 
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                                                                    Bakom spegeln döljer sig sanningen. 

 

Spegeln på bordet ger en illusion av genomskinlighet eller transpararens. Upplevelsen av 

transpararens är en ganska vanlig upplevelse i en modern värld fylld av glas och plast men 

den var kanske lite mindre vanlig i våra mer ursprungliga miljöer? Det förekommer 

transpararens ”naturligt” då vi ser t ex igenom is, vatten eller spindelnät. Vid ljustittskåpen i 

kan du se mer om hur transpararens kan tänkas uppstå.  

Om ni är två personer kan ni med fördel slå er ner mitt emot varandra vid en av speglarna. 

Försök att sätta er så att ni kan se er kropp eller ert ansikte sammanfalla med personen som 

sitter mitt emot. Om ni lyckas så uppstår kanske en ovanlig upplevelse med ett ögonblick av 

förvirring. Kanske en skräckblandad glädje då ditt eget välkända ansikte möter och förenas 

med någon annans ansikte.  

 

 

 
 

    
 

 

 

Bord med speglar 

“Att se in i en svartvit värld och att se ut i en värld fylld av färger” 
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Vi kan med vår vilja och intention påverka seendet inom vissa gränser. Det är intressant att 

fundera över dessa gränser och hur de kan finnas inbyggda i de visuella systemens arkitektur. 
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Vi kan t ex troligen inte enbart med viljan se omvärlden i en gråskala i stället för i färg. Det 

finns heller inga optiska filter som gör detta möjligt. Det går självklart att åstadkomma en 

gråskala genom att minska på ljusstyrkan så att vi ser enbart med stavarna (< 1 candela).  

Vissa ovanliga hjärnskador kan resultera i akromatopsi (total färgblindhet). Ett mycket känt 

fall finns dokumenterat av Oliver Sacks: ”fallet med den färgblinde konstnären”. En 

konsekvens av en skada i område V4 (ev V8; se figur 1) ledde till för denne konstnär, inte 

bara drabbades av total färgblindhet utan även i att han inte längre kunde föreställa sig, eller 

minnas saker i färg.  

Det förefaller som att det i stor utsträckning är samma system som är aktiva i hjärnan då vi 

fantiserar som när vi upplever världen på riktigt. Dock finns det rimligen under normala 

förhållanden skillnader i hjärnans bearbetning av fantasier och verkliga upplevelser. Dessa 

skillnader tycks vara mindre distinkta vid vissa sjukdomstillstånd (te x schizofreni), vid 

drogpåverkan men också då vi drömmer. Gemensamt för dessa tillstånd är en sänkt aktivitet i 

de främre delarna av frontalloberna. Områden som möjliggör en realitetsprövning. Det är 

spännande att försöka se världen på annorlunda sätt. Det är samtidigt mycket olyckligt om det 

inte finns en överensstämmelse mellan upplevelse och omvärld. Det finns t ex ett fåtal fall 

beskrivna där människor rapporterar att de ser världen men då de enligt olika tester är 

funktionellt blinda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutig skulptur 
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Upplevelsen av denna skulptur är helt relaterad till var du som betraktare befinner dig. Från 

en viss position kan du uppleva skulpturen som en svart- och vitrutig yta. När du flyttar dig så 

ser du en annan form. Skulpturen upphäver det som har kallats formkonstans d v s det faktum 

att världen normalt ter sig stabil oavsett om vi rör dig runt i densamma. Vår förmåga att 

uppleva världen som konstant och stabil är verkligen fantastisk och oöverträffad. Att forma en 

konstant omvärld ställer många olika krav på de visuella systemen vilket är tydligt då vi 

försöker att bygga ett konstansseende i olika tekniska system (t ex robotar). 

. 

 
 

 
 

 

 

 

Två lådor. 
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Vi förväntar oss ofta att vi vet hur ett föremål ser ut från olika håll. 

Dessa två lådor kan se ut på många olika sätt beroende på hur de placeras 

 

   Två vita lådor 

   

  En vit och en svart låda 

 

 En svart och en vit låda 

 

 Två svarta lådor 

Lillebror ser dig 
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Ansikten är nästan alltid intressanta. Det behövs enbart en antydan till ögon eller mun och en 

linje som omsluter dessa för att väcka intresse och kanske en känsla.  

När du rör dig förbi lillebror och hans bröder så ser de på dig en liten stund. De visar för ett 

ögonblick sitt intresse men de visar inte sina intentioner. Vad vill de egentligen? Bilden här 

ovan ger inte en riktigt rättvis till vad som sker eftersom skulpturen är utformad så att 

lillebrors ögon ser ut att röra sig då vi passerar honom.  

Det är i många avseenden påtagligt hur upplevelsen av ansikten är viktig för oss som 

människor. Att känna igen och att även kunna läsa av känslor och intentioner hos andra 

individer är helt nödvändigt för artens fortlevnad.  

Det finns idag en hel del forskning om hur hjärnan tolkar ansiktsuttryck och blickar. Det är 

viktigt att se vem som tittar på dig och vilken intention som den personen har. Vi har flera 

olika system som arbetar parallellt med att snabbt upptäcka och tolka andras intentioner. 

Nyare studier indikerar att en omedveten och emotionell tolkning av ansikten ofta tycks 

föregå den medvetna tolkningen. 

 

 

   
 

 
 

 

Gipsgubbar 
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Det är i många situationer uppenbart hur upplevelsen av ansikten är viktig för oss som 

människor. Att känna igen och att även kunna läsa av känslor och intentioner hos andra 

individer är t o m helt nödvändigt för artens fortlevnad. Det finns idag en hel del forskning om 

hur hjärnan tolkar ansiktsuttryck och blickar. Det är viktigt att se vem som tittar på dig och 

vilken intention som den personen har. Vi har flera olika system som arbetar parallellt med att 

snabbt upptäcka och tolka andras intentioner. Nyare studier indikerar att en omedveten och 

emotionell tolkning av ansikten ofta tycks föregå den medvetna tolkningen Här handlar det 

om att bemöta ansikten som kanske inte omedelbart går att tolka utifrån tidigare erfarenheter. 

Projektet Visuella Världar har bl a inspirerat till ett avhandlingsarbete om ansiktsperception 

vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.   
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Tittskåp –  

 

I projektet experimenterar vi både i full skala och i modell.  

 
Med dessa modeller/tittskåp kan man upptäcka oväntade rumsliga sammanhang både när det 

gäller färg och ljus.. 

 

 
 

 Utifrån en punkt ser du bara de svarta ytorna 

 

 Beroende på ljuset infallsriktning så upplever du olika 

reflekterade färger 

Svart box för belysning av modeller. 
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Att experimentera med ljus I full skala kan ofta vara svårhanterligt. I denna box kan man 

experimentera med modeller och test olika ljuskällor. Boxen kommer att monteras på 

Konstfack och finnas tillgänglig för undervisning och forskning.  
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Ljusvägg. 

 

När vi experimenterar med ljustittskåpen i dagsljus så är det svårt att upprepa experimenten 

eftersom ljuset hela tiden förändras. Med ljusväggen kan vi skapa en permanent ljussituation. 

Konstruktionen är gjord så att vi kan diffusera olika typer av ljuskällor –lysrör, glödljus, 

dioder etc.  

 

 
 

Aluminiumram med diffuserande väv monterad på hjul + en bakomliggande vägg som är 

möjlig att bestycka med ljuskällor. För närvarande 9 st armaturer med ljuskälla 8000K från 

Osram och 9st armaturer med ljuskällor 17000K från Philips.  

 

  
 

Planerna är att denna vägg skall monteras på Konstfack. 
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Experiment med roterande transparanta färgklot 

 

 

Ljustittskåp 

 

  
 

Med ljustittskåpet kan man ur ett tredimensionellt sammanhang omedelbart uppfatta ljusets, 

skuggans och ytfärgens abstraktion syntetiserad i en tydlig perceptiv färggestalt. I 

barockteaterns avgränsade ”tittskåpsscen” manipulerar och förstärker man de perceptiva 

djuptecknen för att åstadkomma en upplevelse av större rumsligt djup. I ljustittskåpet sker det 

omvända: genom att skilja bort djuptecknen blir rummet till upplevd yta. Det som faktiskt 

finns i ljustittskåpet är ett inramat rum med väggar i olika belysning. Det man upplever är en 

platt frontal "vägg" i samma plan som ramen och med ett kulört eller okulört mönster i ytan.  

Den illusoriska väggens "ytmönster" frambringas av verkliga rumsliga ljusförhållanden och är 

således ett resultat av ljusets och skuggans naturliga framträdande. Vid svagare belysning 

framträder de belysta väggarna i ljustittskåpet som ytfärger, vid högre belysning får väggarna 

lysfärgkaraktär.   

 

 
Färgprover/plancher för experiment i ljustittskåpet 

 

QuickTime och en
-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.
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Med dessa ljustittskåp kan man komplettera de av tradition tvådimensionella färgstudierna. 

Här ges möjligheter att studera färgkontrastverkan och ljus och skugga i ett föränderligt 

rumsligt sammanhang. Konstruktionerna är placerade på kavaletter, som går att vrida runt. 

Färg och ljusspelet som uppstår när man vrider dessa kavaletterna skall betraktas genom ett 

titthål.  

De vackraste färgerna framträder i det riktade parallella dagsljuset en mulen dag, men 

experiment kan även genomföras med hjälp av artificiella ljuskällor. Det går också att arbeta 

med en kombination av dagsljus och artificiellt ljus. Man kan på så sätt studera olika 

ljuskällors färgåtergivning. 

 

 

 

Några exempel på experiment 

      
Färgers ljuslikhet-Vibrerande gränser         Färgers ljuslikhet -  Simultan kontrast 

        
                                     Rum och transparensillusion.- ”genomskinligt vitt och svart” 

        
Vita ytors reflektion av ljusfärger                  Gråa ytors reflektion av ljusfärger 
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Reflekterat ljus                                              Landskapsillusion 

 

 

 

Landskap 

 

        
En yta som delas med en horisontal linje kan mer eller mindre avläsas som ett landskap. Den 

nedre delen upplevs som mark och den övre delen är himmel som ger ljus och skapar 

stämning och karaktär i bilden. Horisonten kan ligga högt eller lågt, bildens format kan vara 

liggande eller stående, marken kan vara mörk och himlen ljus eller tvärtom. Allt detta 

påverkar uttrycket i bilden.  (Figurformat 22 x 16, landskapsformat 22 x 14, marinformat 22 x 

12). 

  

I ljustittskåpen kan man studera detta genom att kontinuerligt förända färg och 

ljusförhållandena. 

 

                 
Färgade ytor som placeras i ljustittskåpen  

 

Nedan visas ett antal landskapsvarianter i olika färg och ljus. Vad kan upplevas som landskap 

och vad kan inte upplevs som landskap. Experimentet handlar om att se skillnad och ta 

ställning till de olika l uttryck. 

 

 



 27 

 



 28 

 



 29 



 30 



 31 

 



 32 

Dekoration 

 

Ett tillämpat experiment på hur man kan förändra stämningen i ett rum genom växelspelet 

mellan ytfärg och ljus. Färgvalen är resultat av tidigare beskrivna landskapsexperiment. 

Nedan visas ett antal exempel på schablonmönster i olika färger som belyses med olika 

färgade ljus . 

Experimentet handlar om att se skillnad och ta ställning till de olika uttrycken. 

  
A. Ett mönster I ljust blått och ockra 

 

 A. Belyst med blått ljus 

 A belyst med grönt ljus 
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A belyst med rött ljus 
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B..Mönster I rosa och grönt 

 



 35 

  B belyst med blått ljus 

 

  B belyst med grönt 

 

 B belyst med rött 
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C monster I gult och blått 

 

  C belyst med grtönt ljus 

 

  C belyst med blått ljus 

 

  C belyst med rött ljus 
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140 studenter fick måla upp sin uppfattning om olika färger på en yta av 7 cm  x 7 cm 

 

       
Beige                                            Neutralt grått 

         
Vinrött                                          Olivgrönt 

      
Medelhavsblått                            Åskblått 
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Mattskisser (tillämpning av erfarenheter gjorda i projektet) 

Mattor reflekterar färg/ljus och ljud och har en viktig roll i skapandet av ett rums uttryck. 

Mina mattmönster är inte formellt förankrade i någon särskild stil, men jag upplever 

personligen att varje förslag kan associeras till olika stiluttryck och rumsliga sammanhang. 

 

 
 

I den ljus grågröna mattan finns en gustaviansk känsla – lätta ljusa möbler. 

Dagsljuskänsla och doft av nyskurade golv. Vita tak som reflekterar och diffuserar det riktade 

dagsljuset 

 

.  

 

I den gröngula mattan finns en barock känsla - mörka tunga möbler. 

Ett ganska dunkelt rum med doft av bonvax. 

Gipsstuckaturer och guld. Kittlande upplevelse av kitsch/dekadens, som passar i festliga 

sammanhang. 
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I den gråvita mattan finn en känsla av grå medeltid. Grova ekmöbler och kistor. 

Ljus från oljelampor och öppen eld.  

Sparsmakat dagsljus genom små fönster i djupa nischer. 

Svag doft av rök och från någonstans kalla fuktiga murar.  

Klosterkänsla och asketism. 

 

 
 

Den orangegula mattan upplever jag som mycket modern. Rummets enda textila objekt. 

Stålrörsmöbler, plastiga material och gympadojor.  

Går bra med både skugglöst ljus från lysrör på kvällen och starkt riktat ljus från överdrivet 

höga fönster med fönsterluckor på dagen. 

Champagne och känslan av att här finns det pengar. 
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Pigment bindemedel 

Pigment – bindemedel – fyllnadsmedel påverkar färgytans karaktär och förmåga att reflektera 

ljus. 

Vi har ett i ett antal seminarier med Målarmästarnas samorganisation bl.a. analyserat vita 

färger med samma glansvärde men olika fabrikat. 

Det går ej att återge i bild. 

Här visa exempel på referensbilder. Ultramarinpigment i olika bindemedel 

 

 
Limfärg                           Oljefärg                       Akrylfärg 

 

 
 

Samma pigment men olika bindemedel 
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Reliefstrukturer 

Exempel på ytstrukturer som tydliggör ljusets karaktär och riktning. Tolkningen av djup kan 

här beskrivas med att våra hjärnor gör ett implicit antagande om att ljuset kommer uppifrån. 
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Shadow 

 
 

Svartare än svart. Sinnessystemen är inriktade på jämförelser. Det finns sällan några absoluta 

nivåer i våra upplevelser. Det som är svart i ett sammanhang är mer gråaktigt i ett annat. 

Synsinnet har ett fantastiskt kontrastomfång men det har ändå sina begränsningar. Svaga 

kontraster kan t ex bli osynliga då en mycket stark kontrast förs in i bilden. Förklaringen till 

detta ligger i såväl hjärnans som ögats sätt att bearbeta information 
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Bokstäverna är utskurna hålrum och får en svärta som praktiskt inte är möjlig att uppnå med  

målad svart färg.. 

 
 

 

”MÖRKERFÄRG” 

Till skuggans rumsliga särprägel bidrar den rymdfärgupplevelse som orsakas av att man i 

skuggade områden kan uppfatta en aning av ljus. När man från sidan tittar på de på dessa 

svarta lådor kan man uppleva de kvadratiska öppningarna som mörka ytor med en slags 

”mörkrets lyster”. Vi har använt benämningen mörkerfärg för detta fenomen. Mörkerfärgen 

kan inte som sådan återges i bilder. Mörkerfärg kan inte uppfattas i mörka ytfärger.  
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”Lysande mörkerött”                                              ”Lysande mörkergult” 
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”Lysande mörkergrönt”                                                ”Lysande mörkerblått” 

 
”Lysande svart”                                                   ”Mörkervitt” 

 

 

 

Beskuggningskåp  

Utrustning för ljus och skuggstudier 

Detta är en variant av ljustittskåpen där man kan placera in ett färgindex som befinner sig i 

konstant belysning oberoende av hur man vrider kavaletten.  

Detta möjliggör färgbestämning av de färger som man ser genom titthålet. 
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Denna utrustning användes i ett projekt -GRÅFÄRGER OCH RUMSUPPLEVELSE  

Det är ett konstnärligt FoU-projekt som söker beskriva lagbundenheter för sinnligt uppfattbara 

kvaliteter hos grå/gråaktiga färger i rumsliga sammanhang och dra slutsatser med relevans för 

formgivning inom arkitekturområdet. Projektet sker i samverkan mellan Perceptionsstudion 

och Institutionen för inredningsarkitektur, Konstfack. Gråfärger och rumsupplevelse är 

finansierat av Konstfacks KU-nämnd och Helge Ax:son Johnsons stiftelse Projektgrupp: 

Docent Karin Fridell Anter / Högsk.lektor Ulf Klarén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbelljusbord. 

 

Ljusbord för studier av genomlysta och pålysta färger. 

Möjligt att bestycka med olika ljuskällor. F.n. glödljushalogen. + dimmer. 
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Ankexperiment 

binokulär rivalitet 
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Med ditt ena öga ser du en grön anka och genom ditt vänstra öga ser du en  

violett anka. Kan du få dem att sammanfalla till en grön/violett anka?  

 

  
 

När våra båda ögon presenteras för varsin bild som endast skiljer sig lite från varandra kan vi 

oftast förena bilderna till en enda bild där skillnaderna mellan bilderna upplevs som djup. 

Eftersom ögonen sitter en liten bit från varandra är det så vi vanligen ser världen. De båda 

ögonen har nästa alltid lite olika bilder av världen utom på riktigt långa avstånd. Hjärnan 

sammanfogar de två näthinnebilderna och ”restprodukten” blir fördelaktig i form av ett 

stereoseende. När de båda ögonens bilder skiljer sig mycket åt kan inte hjärnan sammanfoga 

bilderna. Istället kan upplevelsen bli en växling av de båda bilderna. Detta brukar kallas för 

binokulär rivalitet. Den bild som är mest kontrastrik eller den som har starkast konturer 

kommer att synas under längst tid. Tydligast blir dominansen om den ena bilden rör på sig. 

När det gäller färger är det inte lika självklart vilken färg som ska dominera.  

 

Vilken anka dominerar din upplevelse? Kan du rent av få dem att sammanfalla till en 

grönviolett anka. En annan spännande fråga är om du viljemässigt kan växla mellan de båda 

ankorna. Kan dina frontallober styra över det som sker tidigt i den visuella processen (i 

områden V1-V4, MT)  

Experiment är under utvecklig och kommer att visas på Tom Tits experiment 

 

Ögonrörelser  
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Det finns ett oändligt antal sätt att se världen och det vore spännande att för en stund kunna se 

hur någon annan upplever världen. 

Att kunna följa hur någon med sina ögonrörelser uppmärksammar olika delar av en bild är 

som att kunna låna lite av den personens visuella värld. Att se hur andra ser, gör att vi kan se 

världen på andra sätt. Det blev uppenbart för en av oss som ofta föreläser om bilder (se citat 

nedan). 

 "Jag hade använt bilden av Bonnard många gånger i mina föreläsningar - en modell som 

befinner sig i ett rum. Den är ett underbart exempel på en målerisk beskrivning av ett motljus. 

När jag sedan i filmsekvenser kunde se hur andra tittar på bilden så upptäckte jag att de ofta 

tittade i ett litet område uppe till höger Jag såg snart vad jag inte sett förut; där fanns en spegel 

som visade en bild av modellen." GW 

 

Ett stort tack till Daniel Lundqvist som har tagit ögonrörelsefilmer och ögonrörelsebilder 

 

 

 

 
KG Nilsson 

 

 
Josef Albers 
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Frank Stella 

 
Evert Lundqvist 

 

 
Pablo Picasso 
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Henri Matisse 

 
Henri Matisse 

 

 
Kandinsky 
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Derain 

 
van Gogh 

 

 
Bonnard 
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Monet 

 
Seurat 

 

 
Goya 
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Vermeer 

 
Vermeer 

 

 
Vermeer 
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Vermeer 

 

 

 
Bronzino 

„ 
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van Eyck 
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Det du ser rör sig. 

– Experiment med både målade och vita roterande pelarformer för att se hur vi kan uppleva 

vertikala och horisontala rörelser i en och samma roterande pelarform 

Snurrornas rörelser kan vara både mekaniska och organiska. Ibland rent av lite hotfulla och 

oförutsägbara. Det är inte orimligt att tro att amygdala har en förmåga att snabbt upptäcka 

även hotfulla förelser. Snurrande pelarformer. 
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Ett av dessa experiment har resulterat I en skulptural utsmyckning “Livsform” 

Framför Astra Zenecas nya kontorsbyggnad i Södertälje 
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Ljusexperiment med “Visuella världars logga” I tre dimensioner. Från en workshop med 

arkitekter från Tema arkitekter våren 2008. 
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You make night-time so much fun  

Transitions Light on the Move/Philips Lighting road show 

       
Interiör design av en container för Philips , där en av utgångspunkterna var experiment med 

växelspelet mellan färgat ljus och ytfärger i samarbete med arkitekt Mårten Wessel. 

 
 

Färgytor förändras dramatiskt när de belyses med färgat ljus. Växelspelet mellan färgade ytor 

och färgat ljus kan förändra vår upplevelse av rum Containerns mörka rum utgör en ideal 

förutsättning för att visa och studera hur det nästan monokroma LED-ljuset fungerar i detta 

sammanhang.   
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Tre rum i ett 

 

Genom att använda LED-ljus i i grundfärgerna rött, grönt och blått kan vi skapa tre 

väsensskilda ytmönster. Väggar, tak och golv är målade i ett rött – grönt – blått mönster och 

då dessa färger överlappar varandra i gult – magenta – cyan. 

En spegel är placerad vid bortre väggen i containern så att man kan uppleva rummet dubbelt 

så långt. 

 

 

    
Rött ljus                                    Grönt ljus                              Blått ljus 

 

 

 

     
 

 

 
Färger framtagna för att överensstämma med diodernas spektrala sammansättning. 

 

 

Inom ramen för projektet Transitions Light on the Move/Philips Lighting road show har 

containern visat i de flesta av Europas huvudstäder. Den visades på Nordbyggmässan i Älvsjö 

den 1.4 – 4.4 2008. 

Den finns nu permanent installerad på Tom Tits experiment i Södertälje 
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Bilaga 2:  

 

Visuella Världar 2: Metatext 

 

Vi upplever att vi i projektet har format en plattform och ett arbetssätt för konstnärlig 

forskning. Den viktigaste delen av denna plattform är Visuella Världars utställningsrum i 

Telefonplan. Rummet ger forskningen en kontinuitet och en plats för möten som leder den 

konstnärliga forskningen vidare. I rummet pågår under 2006 och 2007 en utställning som 

förändras kontinuerligt. I Utställningsrummet äger möten rum mellan konstnärer, forskare, 

studenteter och personer som arbetar inom områden som inbegriper färg, form rum och 

rörelse såsom, arkitekter, ljussättare, industridesigners, färgproducenter, mfl. Den största 

nyttan med projektet ligger troligen just i mötet mellan personer med olika kunskaper och 

erfarenheter. I utställningsrummet finns möjligheter att laborera med ljus, rum, färg och 

rörelse i syfte att förmedla kunskaper och dela erfarenheter. 

 

I Visuella Världar har vi i synnerhet arbetet med konstnärliga konkretiseringar av perceptuella 

företeelser, allt enligt de premisser som gavs vid ansökan att redovisningen skulle ske i någon 

slags ”Tom-titt-form”. Fördelen med denna form är att de diskussioner som förts inte enbart 

varit principiella, men skett med utgångspunkt från i rummet faktiska observerbara fenomen.  

  

Perceptionsforskning och visuell konstnärlig framställning lämpar sig väl för en dialog mellan 

konst och vetenskap; för båda verksamheterna är objektet sinnlig omvärldsuppfattning. En 

liknande nära relation till konstnärlig verksamhet har sådan estetisk forskning som beskriver 

lagbundenheter hos sinnliga fenomenen som sådana; t ex färg- och ljusverkan i 

arkitektursammanhang. Ett flertal principuppslag som öppnar för vidare vetenskapliga 

systematiska studier av detta slag finns bland de principmodeller som presenteras i Visuellas 

världars utställning vid telefonplan. T ex har bland annat med- och motljusförsök och 

framställningar av vad som inom projektet kommit att kallas mörkerfärg - ljusverkan i 

skuggor – lett vidare till en vetenskaplig projektansökan inom detta område. Man vill 

undersöka lagbundenheter som rör gråfärgverkan inom arkitekturen och i samband med detta 

även nyttja apparatur och lokaliteter formgivna inom projektet Visuella Världar.  Projektet har 

också lett fram till ett avhandlingsarbete kring ansiktsperception vid psykologiska 

institutionen.  

 

Inom såväl allmän perceptionsforskning som inom forskning kring estetisk verkan är 

samverkan med sinnlig konstnärlig verksamhet inte endast önskvärd. Den är grundläggande 

viktig; den konstnärliga konkreta erfarenheten är ett nödvändigt inslag i forskningen inom 

dessa områden. Därför har också den konstnärliga konkretiseringen kommit att stå i centrum i 

vårt arbete inom projektet Visuella Världar; både i form av renodlade konstobjekt, 

”perceptuella leksaker” och konstnärligt/pedagogiska modeller. Vetenskapliga teorier och 

beskrivningar, sammanhang och orsaker har kunnat prövas mot de konkreta exemplen på ett 

sätt som det sällan ges möjlighet till i omvärlden. 

 

Det vi ser som nytt i vår arbetsprocess är inte en upphöjelse av konstnärlig verksamhet till 

forskning. Det viktiga är den kreativitet och nytänkande som i förståelsen av omvärlden 

möjliggörs genom mötet mellan den konstnärliga framställningen och ett systematiskt 

vetenskapligt sökande efter beskrivbara sammanhang. Den konstnärliga processen är intuitiv 

och sinnlig. Den utgår från fenomenen som sådana och dess urval bygger på uppmärksamhet; 

uppmärksamhetsstrukturer svarar inom den konstnärliga processen mot teoretiska perspektiv 

inom vetenskapen.  
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Konstens uppmärksammar fenomenen och att abstraherar dem i tydliga syntetiska 

framställningar. Vetenskapen söker explicit beskriva sådant som orsakar fenomenen. Medan 

orsakssammanhang står i centrum för den vetenskapliga processen, står intuitiv förståelse och 

helhetsverkan i centrum för den konstnärliga processen . Vetenskapens beskrivning är 

analytisk, konstens framställning är syntetisk. Den vetenskapliga kunskapen är per definition 

explicit, den konstnärliga kunskapen är huvudsakligen implicit.  

 

Karl Popper menar att det måste finnas ett förvetenskapligt stadium av intuitiva 

helhetsformuleringar - ”vilda” hypoteser - innan den vetenskapliga hypotesen ställs och 

verifieringen inleds. Utan ett sådant stadium kan inte vetenskapen utvecklas. Den riskerar att 

fastna i redan accepterade teorier och hamnar lätt i försvarsställning mot nya och annorlunda 

synsätt . Verkligt nya synsätt kommer till då någon intuitivt ”börjar med slutsatsen”, 

formulerar ”svaret” först och därefter ifrågasätter formuleringen. Genom att uppmärksamma 

och tydligt framställa vissa aspekter av fenomenen kan konsten frilägga dem för analys. Den 

konstnärliga framställningen kan därmed bli ett viktigt steg på vägen mot en vetenskaplig 

beskrivning; konstens implicita kunskap kan till dels genom vetenskaplig analys och 

beskrivning göras explicit. Den konstnärliga processen syftar till intuitivt grundade syntetiska 

”påståenden” – i konkreta framställningar. Konsten kan därmed fungera som 

”hypotesgenerator” för vetenskapen. Genom att beskriva sammanhang öppnar vetenskapen 

omvänt för konstnärliga försök.  

 

Vetenskap och konst utgör tillsammans delar i en mänsklig kunskapsprocess, men med olika 

uppgifter. Konstnärlig framställning är inte forskning i vetenskaplig mening; strävan bör inte 

vara att göra konsten ”vetenskaplig”. Då kan den inte fylla sin viktiga uppgift i en fullständig 

mänsklig kunskapsprocess som omfattar såväl känsla – intuition – som logisk slutledning.  

Det är därför eftersträvansvärt med ett kontinuerligt, vardagligt och nära samarbete mellan 

konst och vetenskap på tillämpliga vetenskaps- och konstområden.  

 

Metanivå 

 

Huvuddokumentet för projektet Visuella Världar 2 är ett utställningsrum. För att förstå 

innehållet i detta dokument krävs en upplevelse av detta fysiska rum. Här följer dock några 

tankar på metanivå. 

 

”När jag arbetar med att utföra ett konstverk så vet jag ofta inte vad jag håller på med. Den 

enda vettiga förklaringen är att jag lägger ner avsevärd engagemang tid och möda. Detta 

skulle jag rimligen inte göra om det vore helt meningslöst. Analysen och förståelsen kommer 

oftast i efterhand men utan garantier.”GW 

  

Det finns en mängd konstarter där odet väger tyngst och då kan ett samarbete med etablerad 

forskning ske på dessa premisser När det gäller den konst där det visuella väger tyngst krävs 

ett nytt synsätt. Det handlar då inte om "konstnärlig" eller "vetenskaplig" forskning. De är 

varandras komplement så som det logiska tänkandet är komplement och korrektur till det 

intuitiva - och tvärtom. All vetenskap är heller inte lämplig som samarbetspartner till all 

konst. Konst och vetenskap är många olika saker och mellan vetenskap och vetenskap eller 

konst och konst är det i många fall endast "familjelikhet". Det minsta man kan begära är att 

man vid en samverkan har någorlunda samma forskningsobjekt. Så är det ju med 

"perceptionsobjektet" i vårt fall. 
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Svårigheter 

 

Våra erfarenheter av färg ljus och rörelse är i grunden rumsliga och samverkan mellan färg 

ljus rörelse påverkar vår upplevelse av rummet. Det finns en tradition att forska om ljus och 

en tradition att forska om färg, det finns en bransch för färg och det finns en bransch för ljus, 

det finns ljussättning och det finns färgsättning. I vår ambition att sammanföra dessa 

verksamheter har vi mött både entusiaster och motståndare.  

 

Det konstnärliga dokumentet i detta fall utgörs huvudsakligen av ett fysiskt rum. 

För att detta skall kunna accepteras krävs ett nytänkande och det medför naturligtvis 

svårigheter. 

 

Strategier för framtiden. 

 

De konstnärliga experimenten väcker upplevelser som får betraktaren att reflektera över och 

analysera den visuella världen. Genom detta skapas en större förståelse för rummet, ljuset och 

färgens möjligheter inom gestaltning både när det gäller arkitektur och konst. Vi vill bygga 

vidare på möten i utställningsrum med möjligheter till konkreta demonstrationer och 

experiment. Vi avser att söka nya medel för att kunna fortsätta denna som vi upplever mycket 

givande arbetsform  

 

Vi har bildat en ideell förening som har till uppgift att . 

 

- främja utveckling och genomförande av grund- och vidareutbildning inom området färg- och 

ljusestetik / perception 

- främja forskning, forskarutbildning och utvecklingsarbete om färg- och ljusestetik / 

perception 

- främja en samverkan mellan högskola, företag och samhälle inom området färg- och 

ljusestetik / perception 

 

I styrelsen för denna förening sitter forskare, konstnärer och representanter för färg och 

belysningsföretag.  

 

 

Nyttoaspekten 

 

Vi tror att professionell praktisk erfarenhet - intuitiv kunskap och uppmärksamhet - är 

grundläggande viktig för all vetenskap. Perceptionsstudier och visuell konstnärlig 

framställning lämpar sig väl för en dialog mellan konst och vetenskap; för båda 

verksamheterna är objektet sinnlig omvärldsuppfattning. 

 

En liknande nära relation till konstnärlig verksamhet har sådan estetisk forskning som 

beskriver lagbundenheter hos sinnliga fenomenen som sådana; t ex färg- och ljusverkan i 

arkitektursammanhang.  

 

Ett flertal ”perceptuella leksaker” och konstnärligt/pedagogiska modellerna har redan börjat 

användas inom utbildningarna vid Konstfack. Dessa används även vid psykologiska 

institutionen vid Stockholms Universitet 
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Projektet har också banat vägen för samarbete med företag inom färg och belysningsindustrin. 

(Tex  Philips projektet ”Transitions Light on the move”, produktutveckling av integrerad 

belysning i rum för magnetkameraundersökningar, ljusstudier av kristalliniska pigment).  

Experimenten med roterande former har t.ex lett till ett uppdrag - En 7 m hög roterande 

skulptur som står framför Astra Zenecas nya kontor i Södertälje.  

 

Vi tror dock att den största nyttan med projektet ligger i de möten mellan personer med olika 

kunskaper och erfarenheter som äger rum Visuella Världars utställningsrum på Telefonplan. 

Möten som sker i en miljö som inspirerar och möjliggör demonstrationer och experiment 

inriktade på upplevelsen av färg, rum, form och rörelse. 
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Bilaga 3: 

 

Ulf Klarén:  
 

VARA VERKAN ELLER VERKA VARA  
- Om färg, ljus, rum och estetisk uppmärksamhet  
Det är en sak att känna eller intuitivt föreställa sig ett föremåls ”tonfall” eller stämningen i ett 

rum. En helt annan sak är att medvetet förmå reflektera över vad som orsakar sådana 

upplevelser. Den som professionellt arbetar med formgivning måste på ett eller annat sätt 

medvetet göra reda i den estetiska verkans sammanhang och orsaker. För denna kreativa 

distans och förståelse är det viktigt att ha tydliga begrepp och klara förhållningssätt.  

Kunskap om estetisk upplevelse handlar givetvis om sinnliga fenomen och kvaliteter som 

sådana. Viktig för estetisk förståelse är också kunskap om sådana grundläggande principer 

och processer som skapar sammanhang och möjliggör en reflekterad överblick och 

helhetssyn. Därutöver krävs den erfarenhet som inte kan vinnas utan målinriktad sinnlig 

praktik.   

Vår perception är ingen ”process” där något automatiskt följes av något annat som ”från ax 

till kaka”. Omvärldsförståelsen är en aktivitet. Den är ett sökande med varierande perceptiva 

och kognitiva strategier och förhållningssätt. Den växelverkar med omvärlden, ibland 

spontant eller konventionellt, ibland provisoriskt eller målinriktat. Med de erfarenheter vi gör 

vid ”nyttjandet av världen som verktyg” får de sinnliga mönster vi uppfattar mening – eller 

ändrar mening. Denna dynamiska världsbild präglar omvänt vårt perceptuella sökande; vad vi 

känner, känner igen och uppmärksammar.  

   

ESTETIK - EN KUNSKAPSTEORI  
Vår uppskattning av ett rums formgivning är bara ytligt en fråga om ”smak”. Smak är ett 

inslag i vår kulturella anpassning - i snäv mening. Ytterst handlar våra sinnligt intuitiva 

preferenser om hur vi förstår världen. De är redskap för vår anpassning till världen som 

helhet, för vår sinnliga erfarenhet. Estetik är en kunskapsteori.  

 

”Estetisk uppmärksamhet”  
Det är i den estetiska erfarenheten som vår upplevelse av rummets, ljusets och färgens tysta 

mening hör hemma. Gottlieb Baumgarten, upphovsmannen till estetiken som egen 

akademisk disciplin, talar om en ”lägre kunskapslära” (gnoseologia inferoir) som behandlar 

”den insikt som är oss omedelbart given genom sinnesupplevelsernas känslomässiga och 

intuitiva uppfattning av världen”. Mycket sådant som inte kan förstås eller organiseras 

intellektuellt kan i stor utsträckning greppas i föreställningens intuitiva form. Den  

sinnliga kunskapen utgör grunden för den logiska. Den rationella filosofien borde enligt 

Baumgarten utvidgas med en estetisk dimension.   

Ett klassiskt begrepp inom estetiken är det Sköna. Det Sköna förväxlas ofta med det vackra.  

Det grekiska ordet för skön – kalos (av to kalon, skönhet) betyder egentligen ”värd att 

uppmärksamma” eller ”beaktansvärd”, men inte i trivial mening ”vacker”. Konstkritikern Ulf 

Linde talar om ”kunnande som en form av uppmärksamhet”. Man kan inte utbilda sig till 

mästerverk, men man kan lära sig uppmärksamhet som rutin. Då man lär sig något eller gör 

en erfarenhet innebär det alltid att man erövrar ett sätt att välja vad som i ett visst 

sammanhang måste uppmärksammas. Man utvecklar en ”uppmärksamhetsstruktur”, en  
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varseblivningsprincip. Att formulera och tänka nytt kräver just denna omdömesförmåga. 

Förmågan att se något som något eller se något i något utgör själva grunden för mänsklig 

utveckling, för konstnärlig, vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.  Leonardo da Vinci 

säger i Målarboken att vi med synen i ett ögonblick uppfattar otaliga former, medan 

medvetandet varje gång endast förstår ett enda sakförhållande. Den amerikanske psykologen 

och perceptionsforskaren James J Gibson beskriver sinnena som perceptuella system. 

Framför att tala om fem separata sinnen föredrar han att tala om fem former för extern  

uppmärksamhet.  

De strukturer som utgör världens sinnliga yta är ytterst komplexa och kan därför inte 

uppfattas till sina delar utan måste förstås intuitivt som helheter. Den sinnligt uppfattade 

formen är en logisk struktur igenkänd intuitivt. Att varsebli innebär att man växlar mellan ett 

medvetet uppmärksammande ”bit-för-bit” – och ett intuitivt uppmärksammande av ”allt-på-

en-gång”. Detta förfarande är vanligt i all skapande verksamhet. Det kreativa momentet i all 

mänsklig verksamhet innefattar i själva verket denna växling. Att uppfatta omvärldens form 

och uttryck är en sådan växelverkande kreativ aktivitet.  

 

Känslans omdöme  
  Modern kognitionsforskning bekräftar och förstärker ett sådant synsätt. Här uppfattas de 

”outsägliga” sinnliga föreställningarna, emotionerna och känslorna som redskap för den så 

kallade homeostasen – det system som upprätthåller människans balans med den omgivande 

världen. Enligt kognitionsforskaren Antonio Damasio sammanfattar och värderar alla 

varseblivningar världen.  De är omedelbara ”evalueringar”. De utlöser emotioner – det vill 

säga anpassade kroppsliga tillstånd (eller minnen av sådana). Våra känslor är i sin tur intuitiva 

bedömningar av kroppens emotionella läge i relation till omvärlden och till tidigare 

erfarenheter. De länkar samman kroppsliga reaktioner med inre och yttre erfarenhet. 

Känslorna fogar samman vår inre och yttre värld i föreställningen om en hel verklighet. Att 

förstå är i denna mening mera än att blottlägga beståndsdelar och deras orsakssammanhang. 

Alla föreställningar grundas i emotioner och känslor.  Perceptionerna, emotionerna och 

känslorna är delar i en pågående dynamisk kunskapsprocess. Alla bedömningar - även 

estetiska preferenser - har sin utgångspunkt i emotioner och känslor. Den sinnligt estetiska 

dimensionen är nödvändig för mänsklig anpassning och överlevnad. Den är viktig och 

grundläggande för ett levande förnuft och omdöme; även då det gäller konst och formgivning.  

Rummets, färgens och ljusets uttryck har genom tiderna förankrats i olika 

föreställningsvärldar - alltifrån mystikens animistiska tolkningar av inneboende ande i tingen 

till platonska och kristna föreställningar om idévärldens eller himmelrikets återspegling som 

sinnliga kvaliteter hos tingen. Det flödande ”himmelska” ljuset i de gotiska katedralerna har 

här sin motivering. Idag har vi vetenskapliga psykologiska förklaringsmodeller. Men oavsett 

variationer över tid rör det sig hela tiden om ett sätt att närma sig och greppa världen – 

sinnligt intuitivt.  

 

SEENDE OCH KATEGORISK PERCEPTION  
Som grundläggande sinneskvalitet är färgen existentiellt viktig. Färg är vad vi ser. 

Färguppfattningen är konstituerande för seendet. Den utgör det visuella inslaget i den "summa 

av alla sinnens idiom" som formar våra föreställningar. Att se färg är att se, även för vår inre 

syn. Utan sinneskvaliteter inga föreställningar logiskt relaterade till en yttervärld.  

  

Färgljusrum    
Om hela vår omvärld vore skugglös och hade samma färg skulle vi inte kunna skilja 

någonting från någonting annat. Några visuella relationer skulle inte finnas, inga uppfattbara 

inbördes  förhållanden, ingen meningsfull visuell form. Och utan någon färg alls - inte ens vår 
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här tänkta monokroma färg - vore en visuell värld omöjlig att föreställa sig. Färgen och ljuset 

bygger vår föreställning om rummet.  Mentalt är färg, ljus och rum oskiljaktiga begrepp.  

Visuellt uppfattar vi form genom de färgskillnader som gestaltar den. Färgkontrasterna gör att 

vi kan urskilja gränser och kantlinjer. Normalt tänker vi oss att färgupplevelse kräver ljus, 

men även avsaknad av ljus ger färgupplevelser. Skuggor orsakas indirekt av det aktuella ljuset 

men betraktade som visuella fenomen utgör de mörkare färgområden i synfältet. Fullständig 

frånvaro av ljus upplever vi som svart. ( I fornengelskan står ordet swart för just mörker). I 

denna mening är skuggor perceptiva "objekt". Formellt ser vi skuggor som då vi betraktar 

färger i andra sammanhang. I skuggor kan vi t ex på samma sätt som i ytfärger uppfatta 

kulörton - och nyanskontraster. Till en miljö- eller föremålsfärgsättning hör även skuggornas 

färger. Detta innebär inte att vi ser vår omvärld som en plan yta av olikfärgade fält för att 

därpå tolka den som en tredimensionell rymd. Vi uppfattar den omedelbart som rum. T ex har 

vi en uttalad förmåga att se att skuggor är just skuggor – och inte ytfärger. Detta grundas 

förmodligen främst i ett igenkännande av vissa nyansrelationer i färgskalan mellan dager och 

skugga. Till skuggans rumsliga särprägel bidrar också den rymdfärgupplevelse som orsakas 

av att man i skuggade områden kan uppfatta en aning av ljus. I skuggor finns en slags 

”mörkrets lyster”. Någon sådan ”mörkerfärg” kan inte uppfattas i mörka ytfärger. (I rum med  

absolut frånvaro av ljus kan man uppleva en ”omvänd” mörkerfärg; en slags ”svartlysande” 

rymd). Det som utgör grunden för den spontana rymdupplevelsen, uppfattning av konturer 

och kontraster, färg- och formgestalter, balans etc. är den så kallade kategoriska perceptionen. 

Denna har en ordnande funktion och "innebär att en verklighet där det inte finns skarpa 

gränser sorteras upp i distinkta fack av våra perceptuella mekanismer”.  Genom det naturliga 

urvalet har människan rustats med vissa perceptiva och kognitiva förutsättningar för sin 

överlevnad. Hon har ett antal sinnen och mentala funktioner som väljer ut lämplig information 

och inom oss bygger inre ”bilder” - inom ramen för just dessa förutsättningar och endast så.  

Den mest grundläggande aspekten av den kategoriska perceptionen är att det vi kan uppfatta 

som rum uppfattar vi också som rum. När vi till exempel ser en bild eller ett mönster på en 

plan yta uppfattar vi den som någon rumsligt.  

 

Helhet-Balans-Harmoni  
Uppfattningen av naturens ordning som ”skön” – eller ”värd uppmärksamhet” - har sitt 

ursprung i grundläggande perceptiva kategorier av detta slag. Naturen är ett kosmos möjligt 

att uppmärksamma i motsats till ett kaos utan urskiljbara gränser och strukturer. Hjärnans 

främsta uppgift är att skapa upplevelsen av en hel och sammanhållen - konstant - värld,  

möjlig att förhålla sig till. Den kategoriska perceptionen bidrar till att i en föränderlig omvärld 

skapa en dynamisk anpassad stabilitet. Yttre strukturer som följer den kategoriserande 

perceptions ordnande principer har vi en benägenhet att uppfatta som harmoniska,  

balanserade, samlade, helhetliga. Vi är disponerade att spontant uppfatta färg. Näthinnan kan 

urskilja bortemot 10 miljoner kulörtoner och nyanser. Det är den visuella perceptionens 

grundläggande funktion att uppfatta färgskillnader och färglikheter. Utan en sådan 

differentiering skulle färgbegreppet sakna mening. Att se är att uppfatta visuella skillnader 

och likheter. I Natural Colour System (NCS) (svensk standard för färgbeteckning) inordnas  

färgerna efter likhet och olikhet med sex elementära färgsensationer: gult, rött, blått, grönt, 

svart och vitt. Om i övrigt olika färger har samma vithet, svarthet, kulörthet eller kulörton 

bildar de en  formell färggestalt ; en särskild karaktärsegen färggruppering som bygger på 

perceptuell egenskapslikhet. Till vardags kanske vi säger att sådana färger verkar ”höra 

samman”, att de ”harmonierar” eller om en målning eller en miljö att den färgmässigt ”håller 

ihop”. Upplevelsen av samhörighet mellan färgerna är här en följd av den naturliga 

synsinnesfunktionen. Den är ett inslag i den kategoriska perceptionen. Färggestaltens 

färgverkan är ”naturlig” - och förutsägbar -  på samma sätt som ordningarna i NCS kan sägas  
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vara det.  

 

 

 

EH Gombrich utgår i boken Sense of Order från att förhållandet kan vara detsamma då det 

gäller upplevelsen av rumslig form. Gombrich beskriver en slags perceptuella 

”elementargestalter” till vilka sinnesinformationen kan relateras. Han menar att ett första 

minimalt perceptivt  schema måste till för att perceptionen skall ha något att korrigera mot en 

yttre verklighet. Han skriver: ”Det  finns hos vår perception en  observerbar preferens  för 

enkla gestalter, raka linjer, cirklar och andra osammansatta former och vi tenderar att 

uppfatta sådana regelbundenheter hellre än tillfälliga former vid vårt möte med den kaotiska  

omvärlden”.  

Filosofen Susanne Langer antar i likhet med  Gombrich  att preferensen för enkla former 

”har en instinktiv grund i de principer som gäller för perceptionen; att impulsen till någon 

slags organisation av det visuella fältet i dem så direkt kommer till uttryck att den praktiskt 

taget utesluter en förändrande kulturell påverkan och frambringar ett uttryck för visuell 

erfarenhet på dess mest elementära nivå.”.  

  Till de kategoriska inslagen i den visuellaperceptionen hör även kontrastförstärkning, som 

ökar den färgmässiga skillnaden mellan färgytor och manifesterar gränserna mellan dem och  

attraktionsfenomenet (också kallad the Spreading effect ), som reducerar färgskillnader och 

därmed bidrar till enhetlighet. En vid färgsättning och måleri särskilt uppmärksammad typ av 

kontrastförstärkning är den som uppstår vid sammanställning av ”komplementfärger” och 

innebär att  de olika färgytornas kulörthet ökar simultant. Detta fenomen är särskilt påtagligt 

då de olika färgytorna är ljushetslika eller nyanslika. Något som  medför att färgytornas 

gränser i ett mönster synliggöres även om mönstret som helhet har samma ljushet.  

  Då man söker skapa förutsättningar för en sinnlig upplevelse av helhet och balans kan man 

inte bortse från den kategoriserande perceptionens elementära ordningar. De är grundläggande 

då man arbetar med sinnligt estetiska uttryck. Detta gäller både då man strävar efter”harmoni” 

och stabilitet eller då målet är att skapa mera dynamiska uttryck. (Det krävs för övrigt en 

mycket utspekulerad organisation för att inte ett tänkt ”kaos” enbart skall upplevas som en 

trivial rörighet.).  Ett medvetet eller omedvetet brott mot de i perceptionen givna ordningarna 

kommer alltid att relateras till dessa och uppfattas som en avvikelse från det  

normala. Det är med andra ord fullt möjligt att avvika från dem, men inte att ifrågasätta eller 

undvika dem. I den konstnärliga framställningstraditionen finns det en stor medvetenhet om 

sådana perceptuella förutsättningar.  

 

ESTETISK VERKAN  
Den kategoriska perceptionens ordningar och kvaliteter får mening och emotionell laddning i 

mötet med omvärlden. Att betrakta världen – rummet, ljuset, färgen – innebär att det inom oss 

skapas föreställningar om nödvändiga sammanhang och funktioner som kräver särskild 

uppmärksamhet. Färgen, ljuset och de rumsliga kvaliteterna har i själva sitt framträdande och 

samspel innebörder som verkar i vår sinnligt intuitiva – estetiska – erfarenhet.  

 

Formens innehåll är uttryck  
Våra varseblivningar är som tidigare påpekats som sådana redan värderingar av omvärlden. 

De är ”innehåll”. I vårt sinnliga möte med omvärlden är emotionerna och känslor vårt 

omedelbara gensvar på varseblivningarna. Emotioner och känslor är så nära förbundna med 

varseblivningarna att de upplevelsemässigt kan sägas vara ett med dem. De anger ett ”tonfall” 

eller en ”stämning”.  De fungerar som intuitiva antydningar om vårt ”läge” -  inte vad det är 

eller ”betyder”, utan hur det är och hur vi gillar eller inte gillar det.  Det är detta man – 



 74 

trubbigt – brukar kalla ”uttryck”. (Kort sagt, sammanfattande och oftast utan vidare 

förklaring).  

  Ludwig Wittgenstein slår fast att man måste tiga om det som ligger utanför (verbal-) 

språkets gränser, men att detta outsägliga ”visar sig”. Susanne Langer knyter an till detta och 

frågar hur vi ger det outsägliga mental och upplevelsemässig form. Hon föreslår begreppet 

verkan för omvärldens perceptiva strukturer. Verkan är ingen specifikt konstteoretisk term 

utan just vad som utsäges: det något verkar vara.  Dess betydelse ligger nära det svenska sken 

(som i uttrycket skenet bedrar, betecknande något som endast verkar vara, men inte i fysisk 

mening nödvändigtvis är). Fördelen med begreppet verkan är att det kan användas om alla  

sinneskvaliteter likvärdighet.  

  Det är i verkans form världen lever upp inom oss; som färg-, form-ljud-, känsel-, 

luktgestalter. Ytterst har vi ingen annan tillgång till världen. Lika lite som de objekt vi 

betraktar bär sin form, lika lite bär de sina uttryck; mentalt är de den form vi uppfattar och de 

sinnliga erfarenheter vi upplever.  

  Under det senaste decenniet bekräftar kognitionsforskning och neurofysiologisk forskning 

den tradition inom estetisk filosofi som ser det estetiska uppfattandet som en särskild 

kunskapsform. Det finns till exempel ett tydligt samband mellan Susanne Langers estetiska 

filosofi och den nutida forskningens rön om medvetande, emotioner och känslor. Susanne 

Langer, som lämnade sina viktigaste bidrag till den estetiska filosofin under 1940-talet, 

uppmärksammas nu på nytt inom modern neurofysiologi och kognitionspsykologi. 

 

 

LOGISKT EXPRESSIVA SYMBOLER  
Vår intuitiva upplevelse av omvärlden ger inom oss upphov till mentala mönster av färger, 

ljud, dofter, smaker, taktila och rumsliga föreställningar. Detta är den form vår inre verklighet 

har. De inre mentala mönstren är oskiljaktigt sammanvävda med känslor och meningar om 

världen. Därför kan världens estetiska yta synas fylld med liv.  

  Om vi föreställer oss känslor, måste dessa ”känsloföreställningar” rymmas inom våra 

sinnesmodaliteter. De är inre bilder av färg och ljus, i ljud och ton, av dofter och smaker, av 

taktila och kinestetiska kvaliteter. Färger och former, textur och glans, rum och rymder, 

vardagsljud och toner, dans och rörelser, kroppslukt och parfymer, födoämnen och drinkar 

kan ”se ut som”, ”låta som”, ”kännas som”, ”lukta eller smaka som” - verka som - våra 

emotioner och känslomässiga reaktioner.  Därför kan vi med visuella kvaliteter åstadkomma 

en känslomässig verkan då vi arbetar med färgsättning, formgivning eller i renodlat 

konstnärliga sammanhang.  

  Susanne Langer menar att den sinnliga verkan eller ”artikulation” vi uppfattar är symbolisk. 

Den är analog med omvärldens logiska strukturer av sinnliga kvaliteter. Hon talar om logiskt 

expressiva - eller artikulerade - symboler. De färg- och formstrukturer vi upplever i 

omvärlden ingår i funktionella sammanhang. Härigenom kan sinnliga strukturer bilda grunden 

för en visuell omvärldserfarenhet. Frigjorda från sitt normala sammanhang kan de – som 

renodlade färgskalor, texturer, storleksrelationer etc. - uppfattas eller nyttjas fritt som logiskt 

expressiva symboler. De utgör vad vi brukar kalla den ”konstnärliga” eller ”estetiska” 

dimensionen i bilder, i bruksföremål, i arkitektur – i omvärlden.  

  ”Känslorna beledsagar uppfattandet av ett musikstycke, liksom de beledsagar skeenden i 

livet”, skriver Ludwig Wittgenstein i ’Särskilda anmärkningar’. Musikstycket består av en 

följd av toner. Det har en strukturell likhet med något grundläggande i sådana skeenden; en 

rytm, pauseringar, tonhöjder etc. Det har en formell struktur lik sådant som väcker våra 

känslor i omvärlden och kan därför fungera som exempel.  Det finns inga ”känslor” i 

musiken, men i vår sinnliga upplevelseerfarenhet av världen. Den musikaliska auditiva  
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strukturen är inte ett livets skeende, men ”upplevt liv” abstraherat i en logisk expressiv 

symbol.  

Om den artikulerade – logiskt expressiva - formens roll i den mänskliga kunskapsprocessen 

påpekar Susanne Langer att det” ( - )..som den linjära symbolismen - det verbala språket - gör 

för vårt medvetande om tingen omkring oss och vår relation till dem, gör konsten för vårt 

medvetande om vår subjektiva verklighet, våra känslor och emotioner; konsten - alla 

konstarter - ger den inre erfarenheten  form och gör den fattbar och gripbar”.  

  Den logiskt expressiva symbolens visuella struktur kan sägas vara det den symboliserar - så 

som vår levande uppfattning av omvärlden är det. En viss färgkonstellation, ett 

ljusarrangemang eller en artikulerad rymd kan fungera som symbol för ”upplevt liv”. Det rör 

sig här inte om en abstrakt associerad eller konventionell ”betydelse” utan om en närvarande 

”objektifierad känsla” grundad i visuell erfarenhet. Den är outsäglig och kan endast 

kommuniceras med - just - sinnlig verkan; i visuella sammanhang med färg, ljus och rum. Det  

som inte kan sägas kan - endast - visas och erfaras.  

  De logiskt expressiva symbolerna ger vår sinnliga erfarenhet mental form och fyller föremål 

och fysisk miljö med mening, levande liv, växande och förändring. I våra sinnesupplevelser 

laddas världen med subjektiv erfarenhet. De logiskt expressiva symbolerna utgör grunden för 

den estetiska uppmärksamheten.  

 

Vara verkan eller verka vara  
”Konsten behagar oss genom att bringa i erinran inte genom att bedraga”, säger John 

Constable. Gombrich använder ordet ”frammanar”. Till exempel förväxlar vi mycket sällan 

det bildmässiga djupet i en realistisk målning, ett fotografi eller en väggdekoration med ett 

verkligt rumsligt förhållande.  Vi ser ett bild- djup. Färg- och formstrukturerna är här logiskt 

expressiva symboler för djup, ljus etc. Det rör sig inte om illusioner. Illusioner grundas i 

förväxling med företeelser i den naturliga omvärlden. De bygger på härmning.  

Om man i ett tapetmönster uppfattar ”verklig” rörelse, säger man att det ”kryper” ( som i 

”optiska” mönster). Detta är illusion; vanligtvis oavsiktlig och tecken på dålig mönsterdesign. 

På samma sätt förhåller det sig med en artikulerad rumsgestaltning. I en sådan visas en utvald 

och bestämd struktur av sinneskvaliteter. Visuell erfarenhet gestaltas med ljus, färg och 

volym. Endast så kan man betrakta den sinnligt estetiska formen som ett slags ”språk”. Och 

som sådant baserat i sinneserfarenhet. Den logiskt expressiva symbolen avbildar inte. Den 

bygger inte på illusion. Den exemplifierar – genom meningsfull sinnlig verkan.  

 

Verkans fasta kärna  
Det finns ingen särskild ”konstnärlig” eller autonom estetik. Perceptionens kategoriska 

principer utgör det mest grundläggande vardagliga i vår uppfattning. De är så självklara att vi 

ofta inte ens uppmärksammar dem, bara intuitivt känner deras närvaro. De utgör de den 

estetiska verkans fasta kärna. Upplevelsen av emotionell laddning och levande känsla i färg-, 

ljus- och rumsgestaltningar grundas i vår sinnliga omvärldserfarenhet. Vissa 

omvärldsstrukturer är mera tillfälliga, andra mera elementära och generella. Till de senare hör 

sådant som rör grundläggande mänsklig erfarenhet av tid och rum; ljus och mörker, dager och  

skugga, konturer, elementära former, ytors utbredning och rumsliga läge, slutenhet och 

öppenhet, texturer, volymer, rumslig förändring, växt och rörelse, balans och symmetri, etc.  

 

Tecken  
Vanligtvis tänker vi oss att formen fungerar som tecken för något begrepp. Vi föreställer oss 

att färgsammanställningar, föremål, rumsliga strukturer etc. har ”innehåll” på samma sätt som 

när ett ord konventionellt bringats att ”stå för” ett visst innehåll. Så är det givetvis - också. En 

färgsammanställning, en ljuskaraktär eller ett rumsligt arrangemang (eller vad helst annat) kan 
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konventionellt hänvisa eller bringas att hänvisa till olika betydelser. Dessa kan, i sin tur, ge 

upphov till tankar och känslor. Men även om begreppen och betydelserna kan precisera och 

ge överblick över våra föreställningar är de varken grundläggande eller typiska för den 

spontana sinnliga upplevelsen. De perceptuella värderingarna, emotionerna och känslorna  

orsakas inte i första hand av medvetet uttolkade betydelser. Primärt utgör de en integrerad del 

av varseblivningsprocessen.  

 

YTANS RUM  
I den avbildande konsttraditionen söker konstnärerna logiskt expressiva symboler för 

rummets och ljusets olika framträdandeformer. De utforskar perceptuella ordningar och 

omvärldens sinnliga kvaliteter. Den avbildande konsten är därför en viktig källa för kunskap 

om ljusets och färgens rumsliga verkan.  

 

Rymd och ljusa skuggor  
När man formger miljöer kan man med låga ljus- och färgkontraster formellt hålla samman 

rum, ytor och volymer. Nyanslika färger och jämnt fördelat ljus med lättade skuggor bidrar 

till enhet. Rummets gränser och volymernas självskuggor och konturer hålles tillbaka. 

Skuggornas låga ljushetskontrast mot omgivningen håller dem på plats i helheten. Samtidigt 

synliggöres skuggorna genom att vår perception förser dem med kontrasterande 

komplementfärg. Vi uppfattar dem som ”färgade skuggor”. Förekomsten av ljus i de lättade  

skuggorna bidrar med en rymdfärgupplevelse utan att förta helhetsverkan. Det är denna slags 

sinnliga erfarenhet vi kan studera i de impressionistiska målarnas färgstrukturer. De noterar 

och visar fram det jämna utomhusljusets karaktäristika; det starka och reflekterade solljusets  

”överexponering”, det utslätande skymningsljuset, det jämna gråvädersljusets och dimmans 

diffuserade vita ljus. Bildernas färgskalor är strukturellt analoga med upplevelsen av ett 

jämnt, spritt och reflekterat ljus och fyller hela bildrummet. I bilderna förekommer ibland 

någon mindre kontrasterande yta men endast som kontrastaccent som för att ge trovärdighet 

och skärpa åt rummets kontrastlöshet.  

 

Sol ute, sol inne…  
I de välkända interiörskildringarna från hemmet i Sundborn använder Carl Larsson en 

vitaktig, ljushetslik färgskala liknande den vi finner utomhus i skugglöst solsken. Det 

”inlånade” utomhusljusets abstraherade färgskala bidrar i interiörerna med ett speciellt 

”tonfall” av solighet. Med en logiskt expressiv symbol full av levande sinneserfarenhet skiner 

solen inomhus över den familjelycka bildernas litterära innehåll söker beskriva.  

  Bilderna från Sundborn har fått stor spridning. Den abstrakta färgskalan har blivit till ett 

”Carl Larsson-ljus”. Det nyttjas i heminredningstidningarna, ”smittas” av andra samband och 

känslor och kan därpå åter nyttjas i nya sammanhang.  När man i nutida inredningstidningarna 

finner ljusa interiörer med låg kontrast - jämnt ljus i kraftig upplösande överexponering - är 

det samma ”impressionistiska” utomhussoliga sommarlätthet vi ser gestaltad.  

.  

Claire-obscure  
Omvänt manifesterar tydliga ljus- och färgkontraster rum och volymer.  Djupa skuggor och 

tydliga kontraster i färgsättningen betonar tredimensionalitet, ytstrukturer, fast rumslighet och 

materialitet. Skuggornas svagt glödande ”mörkerfärg” accentuerar djup och rymd. De starka 

kontrasterna bryter upp rummet i delar. Stora kontraster kräver därför komposition, balans 

och kontrapunkt. De färger som uppfattas från dager till skugga vid normal belysning (utan 

påtagliga högdagrar) är mättnadslika. Mättnadslika färger är sådana färger som befinner sig på 

samma räta linje från elementarsvart (S) till någon godtycklig punkt på den så kallade 

”klarskalan” (skalan mellan vitt (W) och maximalkulören (C) i NCS färgtriangel). I 
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mättnadslika färgskalor bibehålles, oberoende av variationen i svarthet, samma visuella 

förhållande mellan kulörthet och vithet . Vår förmåga att uppfatta mättnadslika gradienter i  

omvärlden bidrar till vår tolkning av volym och rumslighet. Den gör också att vi kan skilja 

skuggor från verkliga föremål.  

   En sådan  rum-ljus-färg-erfarenhet finner vi gestaltad i det klassiska måleriets claire-

obscure-tradition. En uppmålad mättnadslik färgskala är färgmässigt analog med de visuella 

erfarenheter vi har av ljus och skugga i omvärlden. Den mättnadslika färgskalan liknar - 

erinrar om - ljusets och skuggans normala sinnliga verkan; den är en ljusets verkan 

abstraherad och kan därför nyttjas som en logiskt expressiv symbol för ett  

bestämt ljusförhållande.  

  Den tidiga renässansens bildkonstnärer utvecklade en princip för abstraktion av ljus i bilder 

som bygger på mättnadslika färgskalor. På en okulört undermålning - en så kallad grisaille - 

laserade man de olika lokalfärgernas kulörtoner över gråtonerna. Detta innebar att varje 

objekts skugga kom att återges med färgkontraster i en mättnadslik skala. Principerna för 

ljusets abstraktion i den mättnadslika färgskalan omfattar här inte några avvikelser från 

lokalfärgen och symboliserar inte färgade skuggor av det slag vi finner hos impressionisterna. 

De kulörta skuggorna var tidigt kända. Till exempel beskrives de av Leonardo  

da Vinci. Men de användes inte vid bildframställning.  

 

Ljus, reflex och dunkel, silver, guld och glans     
Den framträdandeform som innebär att vi upplever något som ”ljus i mörker”, som en stark 

ljuskälla i ett i övrigt mörkt rum,  som en lysande reflex eller glansdager i en metallisk eller 

blank yta har en färgskala med hög nyanskontrast. Som färgstruktur utgör den en ”vit/djup-

skala” från elementarvitt (W) till någon punkt på färgtriangelns så kallade ”djupskala” (skalan 

mellan svart (S) och maximalkulören (C) i NCS’ färgtriangel). En sådan skala ger den största 

ljushetskontrasten och hålles samman genom konstant svarthet och kulörthet. I den europeiska 

konsttraditionen är detta det vanligaste sättet att skapa en logiskt expressiv symbol för starkt  

lysande ljus med djupa skuggor, högdagrar, glans etc. Ljus och mörker manifesteras på många 

sätt och de emotioner och känslor vi i livet och världen kommit att förbinda med dem får sin 

mening av den världbild och de preferenser vi har.  En solljusets logiskt expressiva symbol 

kan som hos Carl Larsson användas som en enkel ”visuell metafor” för just solljus. Den  

kan också nyttjas för visualisering av ett presumtivt gudsrikes heliga utstrålning eller helt 

enkelt för att ”ge glans” åt något.  

  I kyrkor framställes det gudomliga med logiskt expressiva symboler; med  högdagrar och 

glans i polerad metall, med förgyllning, i mosaiker med glas och kulörta stenar. I det 

medeltida måleriet abstraheras glansupplevelsen i en kort vit/djupskala, övervägande vitaktig 

och utan de djupaste nyanserna: genom att fördriva mot vitt i dagrarna istället för att skugga 

med mörka färger skapas en logiskt expressiv symbol för ett glansigt skinande ljus som gör att 

figurer kan uppfattas nyplatonskt självlysande av ”andligt ljus”. Huruvida de glänsandegolven 

i moderna köpcentra ger verkan av helighet kan ifrågasättas. Men något upphöjt och stiligt har 

säkert föresvävat upphovsmännen  

 

”Rutigt ljus”  
Vit/djup-skalorna och de mättnadslika svart/klar-skalorna fungerar således beprövat väl som 

logiskt expressiva symboler för ljus och skugga. Att de i vår sinnliga erfarenhet har en sådan 

bestämd funktion gör att man intuitivt kan uppleva att skalornas färger på något sätt hör 

samman även då de nyttjas i - säg - ett enkelt rutmönster på en bordsduk, utan avsikt att 

uppfattas som symboler för ljus och skugga. Medan samstämmigheten hos en formell 

färggestalt har sin grund i koloristiska likheter och olikheter, har vår uppmärksamhet på 

sådana färgskalor sin grund i erfarenheter av ljusets rumsliga framträdande. När vi möter  
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sådana sinnliga erfarenhetsstrukturer i bildkonst, mönsterformgivning, föremålsdesign, 

arkitektur etc. svarar vi i med ett intuitivt igenkännande.  

 

 

 

RUMMETS  YTA  
Bildkonstens bildrum (pictorial space) har sin grund i den kategoriska perceptionen. Det som 

är möjligt att uppfatta som rum tolkar vår perception så. Varje mönster på en plan yta 

uppfattas rumsligt. Detta förhållande skapar problem om man i ett arkitektoniskt sammanhang 

önskar bibehålla väggarnas ytkaraktär och samtidigt vill förse dem med väggmålningar eller 

mönster.  

  Under senmedeltiden, och ibland även senare under renässansen, brukades i väggmålningar 

traditionellt en färgskala från skugga till dager i ordningen: svart - blått - rött eller grönt - gult 

- vitt. Ett avancerat exempel finns i Michelangelos takmålningar i Sixtinska kapellet. De olika 

kulörta elementarfärgernas och kulörtonernas maximalkulörer har olika ljushet: gult ljusast, 

grönt och rött medelljusa, blått mörkast.  

  Det medeltida måleriet är till övervägande delen ett monumentalmåleri integrerat i det 

arkitektoniska rummet. I bilderna framställes skuggor med  kulörtoner i skalans kulörta del ( 

blått - rött eller grönt - gult) . Genom att främst nyttja denna del av skalan (och inte dess 

mörkare och ljusare del) kan man minska ljushetskontrasten. Därmed framhäves själva 

bildytan. Bildrummets tredimensionella verkan minskar. Väggmålningen underordnas 

formellt den arkitektur den utgör ett inslag i. (Samtidigt öppnar bildernas sammanhållna och 

stabila formspråk för tolkning av en hel(ig)het som sammanfaller med en medeltida  

statisk världsbild).  

  I såväl traditionell folklig formgivning som inom modern design är kombinationer med 

komplementfärger vanligt förekommande vid miljöfärgsättning, i inredningstextilier och 

kläder. Förutom den extra lyster komplementfärgkontrasten ger, kan man med sådana 

färgkombinationer betona gränser, kantlinjer och konturer utan att med ljushetskontraster 

perceptiv behöva bryta upp en ytan eller en tredimensionell form.  

Man kan få stor färgmässig variation samtidigt som man behåller en sammanhållen helhet.   

  Modernismen och funktionalismen har liksom den medeltida arkitekturen och konsten en 

inriktning mot formell renhet, harmoni och monumentalitet. I 1900-talets design och 

arkitektur återspeglas detta i en preferens för arkitektonisk tredimensionalitet och monokroma 

omönstrade eller jämnt mönstrade plana ytor. Väl anpassade till den kategoriska 

perceptionens grundläggande ordningar. Inom Art Noveau och senare i  

1920-och 30-talens modernistiska affischer och reklambilder åstadkommer man yta och 

helhet genom ”assimilation” av bildgestalternas färgytor – man gör dem enfärgade och jämna. 

De är ”skugglösa” och utan ”textur”. Något som ger en sammanhållenhet lämplig för just 

bilder - eller dekormåleri - som visserligen skall synas som sådana men samtidigt skall 

fungera som integrerade delar  i  det arkitektoniska  rummet.  

(Artikeln kommer att publiceras i en antologi om färg, ljus och rum som planeras utkomma 

våren 2005 (Formas)  


