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Sammanfattning

En fördjupande litteraturstudie har gjorts om människans färgperception (sinnesupplevelse av fär-
ger). Färgen har undersökts både som medveten och undermedveten signal, och det har försökts att
hitta orsakerna till dess påverkan.

Examensarbetets praktiska moment har utförts i aktivt samarbete med uppdragsgivaren,
Föreningen Hedemora Assistansservice (HASS), som erbjuder funktionshindrade personer en aktiv
och stimulerande fritid via personlig assistans. Ett grafiskt profilprogram och en informations-
folder har framställts, lättmottagliga av både funktionshindrade (synskadade) och normalseende
personer. Den grafiska profilen skapades i nära sammanarbete med uppdragsgivaren. Beträffande
informationsfoldern tog uppdragsgivaren huvudansvaret för val av bilder medan egenhändigt
ansvar togs för layout, textskrivande, färgreproduktion, originalframställning och tryckerikontakt.
Uppdragsgivaren har visat engagemang och intresse samt haft gott om synpunkter på examens-
arbetet, vilka har beaktats.
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Summary

An inquiring study of literature has been conducted, about the human colour perception (the
impression of colours). The colour has been examined, both as conscious and subconscious signal,
and reasons for it’s influence have been exammed.

The practical parts of the degree project have been carried out in active collaboration with the
customer, The Association Hedemora Assistansservice (HASS), which offers handicapped persons a
stimulating spare time by personal assistance. A graphical profile-programme and an information-
folder have been produced, easy received by both handicapped (with defective vision) and normally
sighted persons. The graphical profile-programme was made in collaboration with the customer.
Concerning the information-folder HASS took the main responsibility for the choice of photographs
while layout, text writing, colour-reproduction, original-production and connecting printing works
were made independently. The customer has shown engagement and interest and had a lot of opi-
nions about the degree project, of which have been paid attention.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Uppdragsgivare är den ideella föreningen Hedemora Assistansservice
(HASS). Dess huvudverksamhet är att erbjuda funktionshindrade perso-
ner ett aktivt och stimulerande liv genom att personliga assistenter
erbjuds, avlönas och utbildas. Assistenterna är för närvarande omkring
100 stycken. Några av föreningens nyckelord är trygghet, inflytande, val-
frihet, tillgänglighet, kontinuitet, rehabilitering, handikappidrott och
meningsfull sysselsättning.

1.2 Syfte
Att skapa ett enhetligt, tydligt och lättanvänt grafiskt profilprogram åt
Hedemora Assistansservice, anpassat för målgruppen. Dessutom fram-
ställs en informationsfolder åt uppdragsgivaren, byggd på den nyskapa-
de profilen. Skillnader och likheter mellan normalseende och synskadade
personers färg- och typografiupplevelse studeras, och tillvaratas i det
praktiska arbetet. Dessutom sker en fördjupande litteraturstudie om
människans färgperception (sinnesupplevelse av färger), både den med-
vetna och den undermedvetna. 

1.3 Mål
Litteraturstudiens mål är att ge ökad kännedom om hur människor
påverkas av färger samt hur färger bör användas i samband med grafisk
formgivning och profilering. Det praktiska arbetet ger Hedemora
Assistansservice en förbättrad extern kommunikation, genom ett gra-
fiskt profilprogram som tydligt speglar deras verksamhet och värdering-
ar samt är lättillgängligt för målgruppen. Kunskap skall fås om lämplig
design för funktionshindrade, i synnerhet synskadade. 

1.4 Avgränsningar
Tryckning eller produktion av profilprogrammets komponenter, som
visitkort och jackor, kommer att ske utanför examensarbetets ramar.

1.5 Metod
Förutsättningarna och kraven på arbetet uttalades vid ett inledande
möte med Hedemora Assistansservice. Kontinuerliga research- och litte-
raturstudier ger ökade uppslag för det fortsatta arbetet. Efter skissande
med enkla medel skapas profilprogrammets grafik, i huvudsak med hjälp
av dataprogrammet Adobe Illustrator 9.0. För skapande av informations-
material blir andra dataprogram aktuella, som QuarkXpress 4.11, Adobe
Photoshop 6.0, Microsoft Word och Acrobatprogrammen. Under arbetets
gång ges möjligheter för kritik till uppdragsgivaren och andra tyckare,
till exempel medstudenter. Förslag på design lämnas till HASS via
utskrifter och PDF-filer.
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2. Litteraturstudie – Färgperception

2.1 Vad är färg? 
Egentligen kan man fråga sig om färgerna egentligen finns. Att materia
har färg är en subjektiv upplevelse människan har, emellertid bygger
den dock på ett fysikaliskt förhållande. Det synliga ljuset når våra ögon
och syncellerna vi har där – tappar och stavar. Stavarna finns placerade
på näthinnan och är cirka 125 miljoner stycken. De är känsliga för ljust
och mörkt. Endast tapparna är färgkänsliga och de finns koncentrerade
mot en enda punkt på näthinnan – gula fläcken. De är omkring sex mil-
joner stycken. Syncellerna registrerar informationen som sänds till syn-
centrum i hjärnan, där den registreras och vi får en upplevelse av färger. 

Det som vi ser som synligt ljus är elektromagnetisk strålning med våg-
längder mellan cirka 380 och 780 nanometer. Liksom alla andra typer av
strålning kan den omvandlas till värme och rörelseenergi. De olika våg-
länderna upplevs ha olika färger som alla tillsammans upplevs som vitt.
Sker en bortfiltrering av våglängder hos solljuset blir fördelningen ojämn
och en färg kan ses. Kortaste våglängderna av synligt ljus är violett och
sedan ändras färgen efter ökad våglängd. Från violett går det mot rött
vid de längsta vågländerna – via blått, blågrönt, grönt, gulgrönt och
orange. Strålning utanför detta vågländsområde är osynlig för oss, men
har dock en annan betydelse. Ultraviolett, infraröd, röntgen- och gamma-
strålning samt radiovågor hör nämligen till denna grupp. Ljusets olika
våglängder bryts olika mycket, därför kan ljuset spjälkas upp på det
viset som sker i ett prisma eller när regnbågen uppträder. De kortaste
våglängderna, de violetta, bryts mest. Ju kortare våglängd, desto större
brytning. När solljuset kommer in i atmosfären har de korta våglängder-
na störst förmåga att spridas av de partiklar som finns där. Därför upp-
levs himlen och avlägsna berg vara blå. 

Genom att addera eller eliminera vågländer kan färgupplevelser ska-
pas eller ändras. Orden kulör och kulört färg kan användas som benäm-
ning för en icke-neutral färg – det vill säga en färg som är ”glad” och inte
svart, vit eller grå. Kulör kan också betyda en specifik färgnyans/färgton
eller, enkelt uttryckt, en synonym till ”färg”. De gröna växternas klorofyll
absorberar en viss del av solstrålningen för sin fotosyntes. Det ljus som
inte behövs reflekteras ut igen, det gröna ljuset. På samma sätt absorbe-
rar och reflekterar materien omkring oss strålning, vilket ger den skenet
av att ha en kulör. Ljuset som når vårt synsystem är retningen, stimulus,
vilken leder till en sinnesupplevelse, perception. Förmågan att rangordna
perceptionerna kallas psykometri.

Det går dock inte att säga att en viss mängd reflekterat ljus ger en spe-
cifik kulör för även omgivning, mönster och dylikt spelar roll för uppfatt-
ningen. Enligt forskarna kan människan uppfatta någonstans mellan
två och tio miljoner kulörer. Färgseendet finns även hos de högre stående
däggdjuren och vissa insekter. Biet ser färger, men inom ett annat våg-
längdsområde än människan. Det kan inte se rött men ser däremot fär-
ger i det ultravioletta våglängdsområdet.
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Varje färg har en komplementfärg, som är den färg den har högst kon-
trast (skillnad) till. Blandas färg och komplementfärg i samma mättnad
och ljusstyrka erhålls neutral färg – svart, vit eller grå. Komplement-
färgerna kan aldrig ses samtidigt i en specifik kulör, antingen har kulö-
ren ett färgstick av någon av färgerna eller så är den neutral. Cyanblå-
gul och magentaröd-grön är några par av komplementfärger. Färger som
ligger långt från varandra, men ändå inte riktigt är komplementfärger,
kan inte heller ses samtidigt, till exempel paret djupblå och gul som till-
sammans ger grönt. 

I vår sinnesvärld finns en idealbild om färgerna. Mellan vinröd och
brandröd anser vi att det finns en fullständigt röd färg. I färgåtergiv-
ningssystem, för till exempel färgtryck och bildskärmar, finns grundfär-
ger definierade, som via olika kombinationer ger tillfredsställande
många av de kulörer som ska återges. Dessa tekniker bygger på optisk
färgblandning. Grundfärgerna visas i små punktåtergivningar, raster-
toner i tryck respektive skärmpixlar på bildskärmar, som på avstånd
smälter ihop till återgivna blandkulörer.

I additiv kulörblandning finns tre ljuskällor i färgerna rött, grönt och
blått. Lika mängd av de tre ger vitt eller grått ljus, medan olika mängd
kan skapa önskvärt många av de färger som vi kan se. Den additiva tek-
niken används främst i bildskärmar och skannrar, där det finns pixlar
för rött, grönt och blått. Dessa tre färgers begynnelsebokstäver bildar
förkortningen RGB, vilken också är teknikens namn.

Ett annat system är den subtraktiva kulörblandningen, som bygger på
att ljuset i stor utsträckning reflekteras mot en yta och därefter blir så
gott som vitt. Tre grundfärger kan appliceras på ytan vid vanligt färg-
tryck – cyan, magenta och gul. Dessa absorberar viss del av ljuset och
reflekterar önskvärd kulör. Teoretiskt sett ger lika mängd av delfärgerna
svart eller grått. Den subtraktiva tekniken används i skrivare och tryck-
pressar för färgtryck. Tryckfärgernas engelska begynnelsebokstäver ger
förkortningen CMYK (K står för en tillagd helsvart färg), som är ett
namn på denna vanliga tryckteknik.

För bestämning av färger finns olika kulörsystem som hjälpmedel. Vid
sidan av RGB och CMYK finns internationella färgsystem som NMI
(nyans, mättnad, intensitet), PMS (Pantone Matching System) och CIE-
lab.

Natural Color System (NCS) är ett helsvenskt kulörsystem som beskri-
ver färger med hjälp av parametrarna svarthet (ljushet), nyans (kulör)
och kulörthet (mättnad). Systemet är anpassat efter ögats förmåga att se
färger och används främst som standard inom måleri- och textilbran-
schen. Det saluförs av Skandinaviska Färginstitutet, som funnits sedan
1978 med säte i Stockholm. 

2.2 Historik
En pionjär inom den vetenskapliga färgläran var den forngrekiske filoso-
fen Aristoteles. I sin skrift De Coloribus hävdade han att färgerna skapa-
des genom ”ljusets möte med mörkret” – olika förhållanden mellan ljus
och mörker skapade olika färger. Aristoteles teorier kom att stå sig länge
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och var allmänt vedertagna till och med början av 1600-talet, och så sent
som på 1800-talet försvarades de av vissa.

År 1670 hävdade den engelske fysikern och kemisten Robert Boyle att
färgerna inte var ett resultat av mötet mellan ljus och mörkt, utan att
alla färger fanns samlade i det synliga ljuset. Ungefär samtidigt kunde
hans kollega Isaac Newton bekräfta teorierna genom olika experiment.
Ljuset bröts i prismor och delades upp i olika färger, och de delfärgade
ljusen kunde sedan sammanlänkas för att återigen ge vitt. 

Teorier om strukturen hos de färgkänsliga tapparna i ögat hade på
1700-1800-talet å ena sidan engelsmannen Thomas Young och tysken
Hermann von Helmholz och å andra tysken Evald Hering. Young-
Helmholz menade att det finns tre sorters tappar – känsliga för vardera
rött, grönt och blått. Hering menade däremot att det finns två typer av
tappar, en känslig för röd-grönt och en för blå-gult. Än idag är tapparnas
funktion inte klarlagd och vilken som har rätt av de två skolorna är inte
helt bevisat, även om färgblindhetens karaktär (se 2.3.6 Färgperception
hos synskadade) ger stöd åt förstnämnda teori.

Den berömde tyske författaren Johann Wolfgang von Goethe, som även
var konstnär, utgav år 1810 boken Utkast till färglära (die Farbenlehre).
Den har haft stor betydelse för den mer psykologiska synen på färgernas
betydelse. En rad författare, vetenskapsmän och konstnärer har uttryckt
sina teorier om färgens betydelse och påverkan. Några kända namn
inom konsten är i detta fall Leonardo da Vinci, Vasilij Kandinsky (Det
andliga i konsten), Eugène Delacroix, Albert H. Munsell, Johannes Itten
och Josef Albers .  

Den schweiziske professorn och psykoterapeuten Max Lüscher är ett
stort namn inom den psykologiska färgläran. I slutet av 1940-talet utför-
de han experiment på människor, där de fick välja vilka färger de före-
drog bland ett urval prover. Lüschers färgtest gjordes ursprungligen med
hela 73 färgprover, men en enklare version av testet finns också med 16
prover, vilket gör det lättare att genomföra.

Många har i Lüschers kölvatten intresserat sig för denna aspekt på
färger. Den av Byggforskningsrådet utgivna avhandlingen Upplevelser
av färg och färgsatt miljö (se ref. 4) är skriven av några av Sveriges främ-
sta forskare inom ämnet – Anders Hård, Rikard Küller, Lars Sivik och
Åke Svedmyr. Förutom dem är Karl Rydberg (Monocrominstitutet i
Stockholm) värd att nämna.                                                                         

2.3 Färgperception

2.3.1 Inledning
Inledningsvis bör sägas att det är svårt att göra en generaliserad bild av
färgers perception (förmåga att ge sinnesupplevelser). Varje färg har
olika betydelser som ibland kan tyckas vara helt paradoxala. Det är
också viktigt att tänka på betydelsen av den omkringliggande miljön. 

Färger ger oss ett budskap, som kan vara olika beroende på samman-
hanget. Det finns via vår kultur idéer om färgerna – rött är stopp vid ett
övergångsställe, rosa är en kvinnlig färg och så vidare. Vid sidan av
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dessa idéer anses det också finnas universell färguppfattning, opåverkad
av kultur och uppväxt på en undermedveten nivå. Vilket som är vilket är
inte klart och tydligt och åsikterna skiftar. Till exempel: varför symboli-
serar röd färg energi och känslor? Beror det på att vi har lärt oss att blod
och eld är rött eller har saken att göra med en medfödd instinkt?

2.3.2 Hur färger uppför sig
Färgens kulör beror av ljuset, typ av exponeringsyta och omkringliggan-
de miljö. Andra ljuskällor än solen, till exempel glödlampor, har färre
synliga våglängder och får ett ”färgstick”. Detta gör att färgerna får en
helt annan karaktär än i dagsljus. På grund av skillnaden mellan olika
belysningar kan fenomenet metameri uppstå. Det innebär att två färger
kan se helt lika ut i ett ljus, men olika ut i ett annat. För att få bukt med
belysningsproblematiken är det viktigt att ha rätt färgtemperatur. Den
mäts i Kelvinskalan och är ett mått på ljusets karaktär, rödgulaktigt ljus
har låg medan blåare ljus har högre färgtemperatur. Färgtemperaturen
är densamma som den reella temperaturen hos upphettad materia med
aktuell färgtemperatur. Till exempel är solljusets färgtemperatur 6000
Kelvin.

Ett föremål har aldrig en enda kulör. Hade det skulle vi inte kunna
urskilja dess konturer. Jan Sisefsky skiljer i sin bok Om färg mellan
lokalfärg och skuggfärg, där den förstnämnda kan anses vara ”den rikti-
ga”(se ref. 9, s 17-22). I ett föremål visas många olika kulörer, men vår
hjärnas helhetstänkande gör att färgsättningen tolkas som en enhet.
Samspelet mellan skuggor och direkt belysta ytor gör att en kulör kan
uppfattas annorlunda beroende på färgytans struktur. Ett par raggsock-
or skapar många små skuggfärger på sin yta medan en plan yta knap-
past gör någon alls. Mot bakgrund av detta tenderar raggsockornas kulör
att kännas mörkare än den plana ytans, vid samma lokalfärg. Ett annat
intressant exempel är metalliska tryckfärger som kräver en icke-plan yta
för att återge sin glansighet, vilken orsakas av en mängd olika ljusreflek-
tioner. Plana ytor, till exempel papper kan inte återge metallisk glansig-
het av en sådan färg. I naturen finns så kallade strukturfärger, hos till
exempel skalbaggar, som tycks ändra kulör beroende på varifrån de ses. 

Den omkringliggande miljön påverkar. Färgen får helt olika karaktär
beroende på omgivningen – skillnaden mellan färger strävar efter att
förstärkas. Placeras två komplementfärger mot varandra tycks de bli
färggladare. Grått vill gärna förskjutas till omgivningens komplement-
färg och upplevs som icke-neutral om omgivningen är det, vilket kallas
kontrastförstärkning. Detta fenomen manifesteras när vi tycker oss se i
aktuell komplementfärg färgade skuggor. 

I KG Nilsons färglära görs skillnad mellan omfält och infält – miljön
omkring respektive färgat objekt i omfält (se ref. 8, s 60-70). Ett och
samma infält ser helt olika ut, beroende på omfältets färg. Detaljobjektet
vill få en så stor kontrast till omgivningen som möjligt. Därför känns
infältet mörkare vid ljus bakgrund än vid mörk. Men ibland sker det
motsatta mellan vissa färger, att de visuellt förskjuts till lägre kontrast.
Ett exempel på det är spridningseffekt som åstadkoms när flera små
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punkter av en färg läggs i en omgivning. Punkterna förskjuter omgiv-
ningens kulör mot sin egen. Röd bakgrund görs varmröd eller kallröd,
beroende på applikation av små gula respektive blå punkter.  

Efter att vi har tittat någorlunda koncentrerat på ett färgsatt objekt
en stund uppträder en efterbild, som blir extra tydlig vid blundning eller
beskådan av en vitfärgad yta. Efterbilden har komplementfärgen till det
nyss sedda objektet. Detta beror på att ögats tappar vill neutralisera den
polariserade kulörinformation som nyss intagits.

Det är påvisat att färgerna behöver varandra för att synas. Via experi-
ment i laboratorium har man funnit att färgseendet avaktiveras då bara
en färg visas. Färgupplevelsen är alltid subjektiv och ett samspel mellan
ljusvåglängder och omkringliggande miljö. Att vi, trots alla kulörskift-
ningar hos föremål och miljöer, uppfattar färg som en enhet har med
helhetstänkandet att göra. I sammanhanget talas det om adaption – för-
mågan att anpassa sig efter nya förhållanden. Ett rum upplevs som ett
rum, fastän att vi hela tiden får olika återgivningar av både dess per-
spektiv och kulörer. Uttrycket ”i mörkret är alla katter grå” stämmer. I
mörka miljöer fungerar inte färgseendet. Vid tilltagande skymning eller
dämpad belysning försvinner seendet av varma färger som rött och gult
snabbast, medan blåa och gröna färger är synliga ett tag till. De osedda
kulörerna blir i mörkret sedda som mörka och grå. För ett adapterat
(anpassat) mörkerseende öga ser den svenska flaggan ut att ha ett mörkt
kors på en ljusare bakgrund. Detta kallas Purkinjes fenomen.

2.3.3 Kulturellt betingad färgperception
Färgens budskap har inte bara med kulören att göra, även dess ljushet
och intensitet spelar en avsevärd roll. Under vår uppväxt lär vi oss att
tolka signaler och där har färgerna en stor betydelse. Frukters och bärs
färgning talar om huruvida de är omogna, mogna eller ruttna.
Trafikljusens färger talar sitt tydliga språk med rött, gult och grönt.
Olika idéer bakom färger har under århundraderna fått fäste i olika kul-
turer. Färgernas betydelser kan skifta beroende på samhälle och kultur.
Mayaindianerna ansåg sina kungar ha vitt blod, medan vi brukar tala
om våra monarker som ”blåblodiga”. 

Kostsam framställningen av vissa färgpigment har under historiens
gång gett dess kulörer en känsla av exklusivitet. Från antikens
Grekland och flera sekler framåt var purpur en symbol för de högsta i
samhället. Bakgrunden var att framställningen var oerhört krävande –
12 000 purpursnäckor krävdes för att göra 1,4 gram färgpigment. I Kina
var kejsarens färg saffransgul, som även den krävde stor möda att fram-
ställa. Uppfinns enklare metoder för pigmenttillverkningen försvinner
exklusiviteten. Ett exempel på det är rödfärgen i Sverige, som på 1600-
talet enbart användes på de rikas trähusfasader. Tvåhundra år senare
var den röda stugan var mans egendom.

Ulf Klarén skiljer i sin bok Vad färg är på tre typer av kulturellt inlärd
färgtolkning – färg som ikoniskt tecken, index eller symbol (se ref. 5, s 74-
78). Som ikoniskt tecken betecknar färgen en viss företeelse. Marina uni-
former är blå och brandsläckningsutrustning är röd, beroende på att det
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är havets respektive eldens färger. Som index ger färgen information om
tillståndet hos en företeelse, till exempel gröna bananer är omogna och
en grå himmel ger bud om dåligt väder. Som symbol tillskrivs färgen en
egenskap, vilket bland annat har skett i samband med skapandet av de
politiska färgerna och den ”gröna” miljömärkningen.

Symbolisk färgbetydelse finns inom den så kallade heraldiken, bruket
att skapa igenkänningstecken för ett stridsförband, en nation eller ett
idrottslag. Heraldiken var på medeltiden utsmyckandet av stridssköldar-
na. Idag används färger på samma sätt när människor ska samlas runt
ett land, en hembygd eller ett favoritlag. Att låta AIK:s fotbollslag byta
färger med IFK Göteborg eller Tre Kronor spela i röda dräkter skulle
vara otänkbart. De egna färgerna har en stark symbolik för dem. Många
företag inser vikten av att ha karaktäristiska kulörer i sitt grafiska pro-
filprogram. Ett bra exempel på det är Handelsbanken med sina genuint
turkosa bankomater.  

Vid förpackningsdesign är det viktigt att välja de rätta färgerna.
Livsmedelsförpackningar brukar vara färgsatta med rött och grönt för
att ge ett levande intryck. Svenske färgforskaren Lars Sivik har tillsam-
mans med Arla gjort en undersökning om människors färgassociationer
till vissa mejeriprodukter (se ref. 4, s 62-63). I undersökningen berätta-
des det om att kulörstarka och kulörsvaga färger passar bra till fettrika
respektive fettsnåla produkter. En annan slutsats var att filsorter önska-
des i kalla (blåa, gröna) färger medan söta mjölksorter passade bäst i
varma (röda, gula).

De tidigare Grafisk Teknologi-studenterna Jon Back och Sandy Cross-
Rosell, Högskolan Dalarna, drog intressanta slutsatser angående kultu-
rens påverkan på färguppfattningen i sitt examensarbete från 2001 (se
ref. 2, s 19-22). De jämförde Max Lüschers klassiska undersökning från
det sena 1940-talet med egna undersökningar i nutid bland ungdomar i
Sverige och Chile. Vissa betydande skillnader mellan hans och deras
resultat kunde ses. Röd var populärast i Lüschers test, medan blå var
populärast bland nutidens ungdomar. Svart var mest illa omtyckt på
1940-talet, medan den knappast hade någon impopularitet idag.
Studenterna drog då slutsatsen att färguppfattningen påverkas av det
politiska läget i samhället. Lüschers undersökning skedde mot bakgrund
av andra världskriget, där röd stod för kampvilja och svart för fascismen.
Att blå är populär bland svenskarna kan bekräfta vårt sinnelag, som
svala, känslokalla och lugna. I Chile var rosa en impopulär färg bland
pojkar medan den var betydligt mer accepterad i Sverige. Back och
Cross-Rosell drog slutsatsen att mer traditionella könsroller i Chile
kunde ligga bakom skillnaden, dessutom var rosa vid undersökningens
tidpunkt en manlig modefärg i Sverige. Studenterna tyckte sig se att
modets värderingar i mycket stor utsträckning styr vad som är fult och
vackert. Detta bekräftades bland annat av att det inte var tillåtet att
tycka illa om en viss färg bland svenska ungdomar. 
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2.3.4 Finns en universell färgperception?
Trots mångtusenårig isolering mellan folkgrupper finns en del gemen-
samma drag mellan dem som kan tyda på allmänmänskliga behov. Hit
hör sådant som riter, religion, familjetraditioner, samhällssystem och i
vissa fall stadsplanering och skriftspråk. Kan det vara på ungefär
samma sätt vad det gäller färguppfattningen?

Inom den moderna djuppsykologin finns teorier om att vissa färger
symboliserar allmänmänskliga och undermedvetna strukturer, men
detta är dock långt ifrån bekräftat och vedertaget idag. Däremot anses
det bekräftat att människan uppfattar och beskriver färgernas karaktär
lika. Ingen påstår att en orange färg är blåaktig och de flesta, möjligtvis
inte en del färgblinda, kan skilja på en blå-grön och en gul-grön färg.

Det är inte alla språk (och därmed också kulturer) som har namn på
färgerna, utan talar enbart om ljust och mörkt. Det har konstaterats att
introduktionen av färgorden sker i samma ordning oavsett språk, folk-
grupp och del av världen. Först kommer svart och vit (ljust och mörkt),
sedan alltid rött, därefter antingen gult eller grönt och slutligen blått.
Efter blått kommer alla övriga och mer preciserade färgord. Det finns
teorier om att färgseendet utvecklas i takt med att samhället blir allt
mer invecklat. I det moderna IT-samhället måste människan ha en stör-
re förmåga att tolka de inkommande signalerna, som till exempel färger.
Det har konstaterats att många stenåldersfolk är allmänt färgblinda.
Det skulle kunna tyda på att färgerna får sina namn allteftersom de blir
”synliga”. 

Blått och grönt brukar ses som kalla färger, medan gult och rött anses
vara varma färger. Förklaringen kan vara att naturen ligger bakom reso-
nemanget. Röd-gul är ju den värmande solen, elden och på sätt och vis
den nära vännen också. De kalla färgerna finns hos mycket av det som i
verkligheten är kylande, som is och vatten. Alla ser inte lika på förhål-
landet mellan varm och kall färgsättning, till exempel i Italien är blå en
varm färg. På de flesta håll anses grönt vara färgen för livskraft.
Naturen växer, frodas och ger oss lugn och harmoni, i mestadels gröna
färger över hela världen. Trots dessa naturliga referenser finns det teori-
er om att uppfattningen om varmt och kallt ligger på en mer undermed-
veten och instinktiv nivå än så (se 2.3.5 Icke-visuell perception). 

Att sorgefärgen i västerlandet är svart medan den är vit i Asien kan
inte tyckas tyda på några likheter, men faktum är att både svart och vit
är okulörta och neutrala färger. Baktanken bakom sorgefärgen anses
därmed vara densamma. Livet, som symboliseras av glada färger, har
försvunnit och lämnat en ”livlös” färg bakom sig. Undantag mot regeln
förekommer, bland annat här i Dalarna har det funnits en tradition av
gult vid begravningar.

En färgstark utstyrsel kan upplevas negativt hos vissa kulturer och
individer. Andra ser det mer positivt, intensiteten står för livsmod, väl-
färd och lycka. Den svenske färgforskaren Lars Sivik har i undersökning-
ar låtit svenska försökspersoner klassificera färgprover efter motsatspar,
som varm-kall och aktiv-passiv (se ref. 4, s. 40-44). Genomgående i försö-
ken är, enligt Sivik, att starkt kulörta färger upplevs som oanständiga
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och skrikiga. Blå går däremot bra även i högre intensitet. Kulörstark
färg kan också symbolisera kraft. Kvinnor föredrar starkare färger än
män och barn starkare färger än vuxna. Kvinnor har också betydligt lät-
tare att se skillnad på och kategorisera olika kulörer. De italienska
renässansfurstarna föredrog svarta kläder, eftersom starka färger
ansågs vulgärt. Inom frikyrkan och i andra religiösa sammanhang var
tidigare alltför kulörta och intensiva färger ett tabu. Det förde tankarna
till en världslig, omoralisk och utsvävande livsstil. En generaliserad slut-
sats skulle kunna vara att dygdens människor ogillar kulörta färger
medan de känslosamma och lättsinnade tycker tvärtom. Siviks resultat
bekräftar därmed svenskarna som kontrollerade, flitiga och offer för jan-
telagen. Sivik har också teorier om att lugna och känslokalla människor
föredrar kalla blåa färger medan temperamentsfulla föredrar varma
röda. Han har undersökt barns färguppfattning och funnit att röd är
populärast i början av livet för att sedan ersättas av blå. Enligt Sivik
tyder detta på att svenska barn blir alltmer kontrollerade och mindre
emotionella med åren. Liknande slutsats slutsatser om favoritfärg och
sinnelag drog Sandy Cross-Rosell och Jon Back i sitt examensarbete
(se 2.3.3 Kulturellt betingad färgperception). 

2.3.5 Icke-visuell färgperception
Till den universella färgperceptionen anses också den icke-visuella höra.
Sedan flera decennier har experiment gjorts, där människor fått vistats i
rum med olika färgsättning. Försökens mål har varit att påvisa färgmil-
jöns betydelse för det fysiska och mentala tillståndet. I Sverige har bland
annat Karl Rydberg, vid Monocrominstitutet, varit tongivande inom
denna verksamhet.

Rikard Küller, forskare bland annat verksam vid Arkitektskolan i
Lund, beskriver i Upplevelser av färg och färgsatt miljö en uppsjö av
undersökningar (se ref. 4, s 11-30 och s 101-120). De har gjorts både
utomlands och i Sverige vid hans egen skola. I experimenten har skilts
mellan varma och kalla färger – rött och gult respektive blått och grönt.
Försöksobjekten har fått vistats i ett rum med varm och ett med kall
färgsättning under en given försökstid. Antingen har färgsättningen ska-
pats med verklig målning, färgad belysning eller både och. I Lund har
man strävat efter att göra rummen verklighetstrogna, med möbler och
prydnadssaker. Under experimentet kan vissa mätningar ha gjorts på
den testade av till exempel puls, andning och blodtryck. Men även vissa
subjektiva parametrar kan ha undersökts, såsom temperatur- och tids-
uppfattning. Några genomgående resultat i försöken är att varma färger
ger energi och verkar stressande. De gör det dock utan att pulsen höjs.
Kalla färger verkar däremot lugnande och avslappnade. Det är inte bara
färgen i sig själv som spelar roll utan även dess intensitet, ljusa färger är
svalare än mörka. Med andra ord skulle en svagt röd färg kunna ge ett
större lugn än en starkt blå. 

Mörk färgsättning gör att lokaler uppfattas som mindre än om de skul-
le vara ljusa. Detta ligger till exempel bakom den mörkröda inredningen
i Globen i Stockholm. En vit inredning där skulle ge vissa personer en
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skräckupplevelse av storheten. För en del är fenomenet även märkbart
när de ska klä sig, för de upplevs som smalare i mörka kläder än i ljusa.

I dagsläget kan grön och blå tryckfärg inte framställas med samma
maximala kulörthet som röd. Därför är det viktigt att intensitetsförhål-
landet mellan varm och kall färg i utförda experiment är beaktat för att
en objektiv slutsats ska kunna dras. Relevant i sammanhanget är också
användning av starka mönster och dylikt. Allting upplevs relativt, place-
ras blåaktigt röd bredvid gulaktigt röd är förstnämnda kallast, medan
den blir varmast om den ses vid sidan om blå.

Det finns några undersökningar och historier som pekar på att färg-
sättningen påverkar temperaturupplevelsen på ett markant sätt. Ett
rödgul-färgat rum kan upplevas varmt och ett blågrön-färgat kyligt, fast
den reella temperaturen är identisk. Med stöd av detta resonemang skul-
le rum kunna göras svalare enbart med hjälp av ommålning i kall färg.
Likaså finns experiment som sägs tyda på att färgmiljön styr tidsupp-
fattningen. En amerikansk undersökning i mitten av 70-talet visade på
att föreläsningar tycktes ta kortare tid i varm färgmiljö än i kall.   

Många laboratorieexperiment har dock inte kunnat bekräfta färgernas
fysiologiska temperaturverkan. Varm färg har i många fall inte medfört
att försöksobjekten upplevt luften som varmare. Vad det gäller tidsupp-
fattningen är resultaten från experimenten motstridiga. Küllers slutsats
är att färgerna inte ensamt påverkar temperatur- och tidsupplevelsen.
Däremot kan en kombination av flera miljöfaktorer, däribland färger,
styra vår uppfattning. Küller beaktar dock att de flesta experiment
pågått under en kort tid, bara ett par timmar. Kanske är det så att fär-
gerna påverkar människan mer, om de upplevs under en längre tidsperi-
od. Den teoretiska förklaringen till färgernas undermedvetna påverkan
är att synsignalerna på sin väg från ögonen till syncentrum i hjärnan
även når andra delar av hjärnan, som retikulära systemet och nervsyste-
met, och påverkar dem. Detta leder till andra sinnesupplevelser än de
rent visuella. Det anses att de ”varma” ljusvåglängderna är energirikare
än de kalla. Rött och gult ljus har därmed större förmåga att påverka.

Vissa har kommit fram till att belysningsljusets färg har betydligt
mindre betydelse än färgen på inredningen. Andra slutsatser finns dock
om att färgad belysning påverkar människan på en del konkreta sätt.
Ett exempel på detta är att föremål uppfattas som längre och tyngre vid
varmare belysning.

På McDonalds tänker vi inte medvetet på att inredningen går i rött
och orange men undermedvetet säger de färgerna att ”det är bråttom”, så
att matgästerna försvinner och ger plats för nytt folk. 

Gult är signalfärgen både på trafikvarningsskyltar och i trafikljus.
Färgen är lätt att uppfatta i ögats periferi samtidigt som dess värme ger
uppmärksamhet. Rött signalerar också varning. Kalla färger används på
avståndsskyltar – uppmärksamheten behöver inte väckas i samma
utsträckning här. Det medför ingen direkt trafikfara om bilisten missar
sitt mål eller inte läser skyltar som visar platser som denne inte ska åka
till. Emellertid används blå på påbudsmärken och grönt på märken som
informerar om övergång till eller från motorväg eller motortrafikled.
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I detta fall ska dessa skyltars förtjänst beaktas – deras färgkombinatio-
ner gör texten lätt att läsa (liksom svart text mot gult på varningsskyl-
tarna). Dessutom förekommer påbudsskyltarna oftare på platser där
man tittar efter dem mer och inte vid de oväntade platser som varnings-
märkena kan dyka upp på.

I operationsrummen är inredningen, kläderna och även vissa hjälp-
medel gröna. Målet är att få kirurgen och hans medarbetare lugna,
avslappnande och skärpta. Grönt har i detta fall också en annan fördel –
den är komplementfärgen till röd. Blodet blir därmed behagligare att se
och det blir mindre risk för så kallade efterbilder. 

Vid inredning av lokaler brukar färgerna inte ses enskilt, utan som
kombinerade. Det brukar talas om färgharmoni, men det finns ingen
klar definition om vad detta är. En beskrivning säger att alla ingående
färger ska kunna bilda grått, vilket ger kombinationer som rött och
grönt, gult och violett samt blått och orange.

Intresserade iakttagelser har inte bara gjort om lokalers färgsättning
utan även om enskilda föremåls färg. Ett exempel berättar om hur ljus-
färgade bakplåtar upplevdes lättare att lyfta än de traditionellt svarta,
fastän vikten var identisk.

Om ett eventuellt samband mellan färg och musik finns har diskute-
rats. Redan Isaac Newton gav tonerna i C-durskalan en var av de sju
huvudfärger han skilde mellan. Inom jazzen talas det om blue notes,
skivsamlingar med klassisk musik kommer ut med en viss färg som tema
och band och musikgrupper har en färg angiven i sina namn.

2.3.6 Färgperception hos synskadade
Några vanliga synskador är grå starr, grön starr, förändringar i gula
fläcken, näthinneavlossning och retinitis pigmentosa (se ref. 7, s 4). Grå
starr innebär grumlingar i ögonlinsen som gör seendet suddigt. Grön
starr och retinitis pigmentosa gör att det perifera seendet elimineras på
grund av förändringar i näthinnans ytterkanter. Förändringar i gula
fläcken gör att det centrala seendet blir lidande – i mitten av synfältet
syns ett stort hål.  Näthinneavlossning innebär att hinnan successivt för-
störs, vilket medför att synfältet blir allt smalare. Diabetiker kan få sär-
skilda synskador, orsakade av blödningar i ögat, som visar sig som små
”tussar” i synbilden .

Enligt Dagny Mörk, ombudsman vid Synskadades Riksförbund, går
det inte att säga att det finns en bra enskild färg för synskadade.
Däremot finns det bra och dåliga färgkombinationer. De goda kombina-
tionerna har hög kontrast, i synnerhet i ljushet men även kulörkontrast
är av godo. Bra färg är den som skiljer sig från omgivningen tillräckligt
mycket. Likartade färger tillsammans tenderar att bli alltför svåra att
urskilja. Text i brödtextstorlek bör vara mörk mot ljus bakgrund. Större
text, på exempelvis affischer, ses emellertid bäst som ljus mot mörk bak-
grund (negativ). Det finns en gräns vid en viss textstorlek varefter den
negativa texten är att föredra, som skiftar från person till person. Detta
förhållande ligger bakom utformningen av de, även för normalseende
anpassade, trafikskyltarna där vit text läggs på mörkt blå eller grön bak-
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grund. Blanketter tryckta på normalfärgat vitaktigt papper bör ha en
svart eller blå tryckfärg för att texten ska synas. Röd och grön text däre-
mot brukar vara svår att uttyda och rekommenderas att undvika. Att
trycka gul text på vit botten är även för normalseende ett rent vansinne.
Att göra information tillgänglig för synskadade handlar om betydligt
mer än färger. Eventuell text ska sättas i ett lämpligt teckensnitt och
göras tillfredsställandes stor, dessutom ska informationen disponeras på
ett tydligt sätt.

Färgblindhet är oftast medfödd och i särklass vanligast hos män, sju
till åtta procent av männen är färgblinda. Den orsakas av ett fel hos
ögats färgseende celler – tapparna. Tre typer av synskadan finns – röd,
grön och blå färgblindhet. Vanligast är de två förstnämnda typerna, som
ofta förekommer tillsammans. Allvarlighetsgraden av synskadan kan
vara olika och varierar från färgblind till färgblind. Störst är sannolikhe-
ten därmed att den blåa kulören kan uppfattas av den färgblinde. Objekt
som har de ”blinda färgerna” upplevs antingen vara i gråskala eller ha
någon annan färg. För att vidare underlätta för färgblinda kan man låta
en skillnad markeras med mer än bara färgen. I ett diagram kan en röd
linje göras streckad och en grön rak, så de färgblinda kan uppleva skill-
naden lika tydligt också. 

Med ökande ålder anses seendet få en förskjutning mot det gula färg-
området. Detta kan påvisas i gamla konstnärers sena verk som i en del
fall har ett blå-rött kulörstick, som neutraliserar det gulaktiga syn-
intrycket. En förklaring till det är att ögats hornhinna förändras med
åren. Från att ha varit glasklar vid födseln kan den på ålderns höst
komma att fungera som ett ”gulfilter”. En annan förklaring är förän-
dringar i näthinnans tappar, där ökande andel gult pigment filtrerar
bort allt mer av det blå-röda ljuset från deras receptorer. För ”gulseende”
personer blir den gula färgen svårare att urskilja och därmed också den
aktuella komplementfärgen blå, som tenderar att neutraliseras.  

2.4 Diskussion av litteraturstudien
Litteraturstudien har gett uppfattningen att vi människor, i stora drag,
har två sorters färgperception – en undermedveten och medfödd och en
som styrs av vår kultur och dess värderingar.

Det brukar sägas att vi är stenåldersmänniskor i dataåldern. Med
detta menas att vår kropp och dess fysiologiska reaktioner är anpassade
för ett liv i stenåldersmiljö. Evolutionen har inte kommit ikapp tiden och
troligtvis kommer det inte att ske. När vi blir nervösa kan vi få ökad puls
och svettningar. Detta har ingen som helst praktisk betydelse idag, men
var på stenåldern ett sätt att förbereda sig inför en fara. Man skulle mot
bakgrund av detta kunna hävda att de varma färgerna varnar för farlig-
heter, då bland annat blod och eld har denna färg. Vi förbereds på flykt
eller strid. De kalla färgernas lugn kan komma från vatten och frodig
växtlighet som gav människan ro, redan på stenåldern. En annan förkla-
ring till den icke-visuella perceptionen är att skiftande energi hos ljus-
våglängderna påverkar fysiologiska systemet i olika hög grad. Det varma
ljuset är mest energirikt. Teorin stöds av att färgseendet utvecklas i takt
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med civilisationen – en del stenåldersfolk är allmänt färgblinda och kan
inte uppfatta kulört signalinformation.

Den kulturellt betingade perceptionen har betydelse för hur vi associe-
rar färger och vad vi tycker är fult och vackert. Omgivningens, de flestas,
sätt att vara anger för oss vad som är det riktiga. I livsmedelsaffären
finns vissa profilfärger för olika slags varor. När vi köper mjölk tar vi
oftast en förpackning med rätt kulör, utan att läsa produktnamnet. Vi
inlärs betingade reflexer, där specifika färger ofta spelar en stor roll.
Slutsatsen om kulturell påverkan är inte direkt dragen mot bakgrund av
litteraturstudien, utan snarare efter egna erfarenheter. Jag vet hur pass
påverkad jag är av värderingar, beteendemönster och mode runt
omkring. För tio år sedan ansåg jag att utsvängda V-jeans var bland det
fulaste som fanns, men idag är avskyn borta tack vare att modet sedan
dess har ”tillåtit” detta plagg igen.

Sambandet mellan temperamentsfulla och lugna färger kan relateras
till båda typerna av färgperception. Valet av favoritfärgen, blå eller röd,
har en botten i det undermedvetna och i det egna sinnelaget. Samtidigt
kan favoritfärgen sättas i samband med vår känslighet för det gällande
modet. Vill vi inte vara i blickfånget väljs diskreta kläder som inte sällan
är blå, medan en röd utstyrsel i de flesta tider ansetts som uppseende-
väckande.  
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3. Framtagning av grafisk profil 

3.1 Uppdragsgivaren Hedemora Assistansservice 
År 1996 bildades Hedemora Assistansservice (HASS) som en ideell före-
ning. Huvudidén är att erbjuda funktionshindrade personer (föreningens
medlemmar) en aktiv och stimulerande fritid genom personlig assistans.
Egenhändig utbildning av assistenter genomförs. Föreningsverksam-
heten bygger på kvalitetsmålen i Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och målbeskrivningar i Socialtjänstlagen (SoL).
Aktiviteter sker både enskilt, medlem och assistent tillsammans, och
gemensamt i större grupper. 

I dagsläget har HASS omkring 100 anställda personliga assistenter.
Därtill ska läggas ett antal verksamhetsansvariga. Föreningen hyr loka-
ler för utbildning, kontor och gemensam samvaro. Under sommaren 2003
skedde en flytt till nya lokaler.

3.2 Målgrupp 
HASS erbjuder funktionshindrade personer assistans – oavsett funk-
tionshinder, ålder och fritidsintressen. Det skiljs mellan administrativa
och aktiva medlemmar, där de förstnämnda enbart nyttjar föreningen för
hjälp med göromål som lönehantering och ekonomi. De aktiva medlem-
marna vill ha en aktiv och stimulerade fritid.

De anställda personliga assistenterna bör också ses som en stor mål-
grupp. Liksom medlemmarna kan denna målgrupp betraktas som bred.
Gemensamt för dem är att de är intresserade av att hjälpa funktionshin-
drade till en aktiv och stimulerade fritid, samt att de har liknande
intressen och personkemi som åtminstone en enskild medlem. 

3.3 Strategiskt arbete 
Möten med HASS har hållits (se Bilaga 6). Uppdragsgivaren har vid de
flesta tillfällena representerats av ordförande Gisela Wieholm Backlund,
verksamhetsansvarig Maria Buchar, aktivitetsansvarig Joakim
Svedlund och ekonom Susanne Johansson. Vid ett tillfälle har examens-
arbetets handledare/examinator deltagit (se ref. 10-12 och 15-16). 

Under första sammankomsten bestämdes huvuddragen för den grafis-
ka profilens karaktär och användning. Uppdragsgivaren uttryckte att
känslor av glädje, trygghet, aktivering och ”ingenting är omöjligt” skulle
förmedlas. Profilen skulle sedan huvudsakligen användas för tryck på
profilkläder, korrespondensmaterial och inom examensarbetets ram
framtagen informationsfolder.

Under de kommande mötena presenterades det som åstadkommits i
examensarbetet till och med respektive tillfälle. HASS angav synpunk-
ter, kritik, ändringsförslag och önskemål på det kommande arbetet.
Examensarbetaren och uppdragsgivaren kompromissade och samarbeta-
de aktivt, för att uppnå samstämmighet om slutresultatet.
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3.4 Research 
För att få uppslag för den grafiska profilens utformning studerades
erhållet faktamaterial om HASS som verksamhetsbeskrivningar, års-
redovisningar och olika planeringar.

Det kändes angeläget att utforma profilen så att den blev anpassad för
funktionshindrade i allmänhet, och då i synnerhet för synskadade. Mot
bakgrund av detta togs kontakt med Synskadades riksförbund (SRF) och
Specialpedagogiska institutet. Från SRF erhölls broschyren Många kan
läsa mer (se ref. 7) och dessutom studerades deras hemsida.    

För logotypens utformning önskade uppdragsgivaren att böckerna Nils
Holgerssons underbara resa och Jonatan på Måsberget (se ref. 1 och ref.
6) skulle studeras, vilket också skedde.

3.5 Logotypskapande (se Figur 2 och Bilaga 1) 
Skapandet av logotyp skedde i dataprogrammet Adobe Illustrator 9.0,
efter inledande skissande med blyertspenna och papper.

Inför det andra mötet gjordes ett första förslag på logotyp, med ett
huvudförslag och en sammanställning av de tidigare prövade alternati-
ven. Den återkommande idén var att uttrycka glädje genom en glad
gubbe, gärna relaterad till teckenkombinationen kolons-slutparentes (se
Figur 1) som ofta skrivs i SMS och på Internet. I huvudförslaget fanns en
symbol bestående av en stor, snett liggande, halvmåne och två cirklar.
Dessa tänktes symbolisera en glad person, eller de båda parterna med-
lem och assistent tillsammans. Symbolen fick en grön färg, som tänktes
ge en känsla av ”det är grönt”. Till höger om symbolen placerades en
logotypdel med texten ”HASS”. Detta gav en mer genuin känsla av logo-
typ och varumärke än om hela föreningsnamnet skrevs ut. Texten skrevs
versalt i teckensnittet Futura.

Det första förslaget ratades av uppdragsgivaren. Den glada gubben
ansågs föra destruktiva och omoraliska associationer med sig, det vill
säga symbolen ”smile” som står för narkotika. Istället presenterades en
tanke om att åskådliggöra verksamheten i form av ett ”par vingar” som
lyfte den funktionshindrade upp i aktivitet, stimulans och framförallt
självbestämmande. 

En uppmaning gavs att studera illustrationerna i böckerna Jonatan på
Måsberget och Nils Holgerssons underbara resa och därefter gärna bygga
logotypskapandet på någon av dem. En blå färg önskades för logotypens
symbol.

I det andra förslaget på logotyp provades alternativet med vingar.
Olika karaktär på symbolen provades. Huvudförslaget denna gång blev
en piktogramliknande figur, som bland annat kunde ses som en person
med vingar på ryggen sedd uppifrån. Det provades både med att placera
symbolen i en logotyp, men också att använda den som fristående symbol.

Återigen önskade HASS ett förändrat förslag. De erhållna alternativen
ansågs för sterila och svårtolkade. Det tycktes att symbolen borde ha en
mer naturalistisk, illustrativ och i budskapet tydlig form. Önskvärt var
att se mer vad den föreställde, till exempel Nils Holgersson på sin gås.  

Önskemålen beaktades vid skapandet av det tredje förslaget på logo-
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typ. Bilder på Nils Holgersson och hans gås letades fram, både på
Internet och i böcker. En webbild fick stå som förlaga åt den kontur som
skapades i datorn, föreställande sagofigurerna. Olika återgivningar av
konturen provades. Den som kändes bäst var när logotypens två objekt –
gåsen och Nils som ”skuggbild” och texten ”HASS” versalt – placerades
vita inuti en blå kvadrat med rundade hörn. Olika proportioner mellan
logotypens objekt provades. Det testades även att ge avkall på vingarnas
naturtrogenhet för att på så sätt ge gåsen en enklare reproduktion i små
format.   

HASS var heller inte riktigt tillfredställd över detta förslag. Det upp-
dagades klart att uppdragsgivaren och examensarbetaren hade olika
tänkande, intentioner och anspråk angående logotypen som skulle ska-
pas. HASS åskådliggjorde sina tankar med hjälp av egna tidigare använ-
da logotypvarianter, illustrativa bilder och egenhändiga skisser. 

Enligt uppdragsgivaren vore det bra om texten ”Hedemora
ASSistansservice” lades i en i en oval båge och eventuellt förkortningen
”HASS” under denna båge. Observera att den långa textens andra ord
avsågs inledas med tre stora bokstäver. Ovanför bågen, mellan stora H
och A, kunde gåsen med Nils Holgersson läggas, i en mer illustrativ vari-
ant än tidigare. 

Examensarbetaren uttryckte skepsis mot uppdragsgivarens förslag
och gav sin syn på en bra logotyp, men lovade dock att beakta motpar-
tens synpunkter. Det slutgiltiga förslaget kom att bygga på idén från
HASS. En illustrativ bild gjordes av Nils Holgersson med gås. Logotypen
gjordes i två varianter, en med textbågen och en med enbart texten
”HASS”, snett lagt under gåsens hals. Valt teckensnitt blev Frutiger (se
3.6 Teckensnitt, färg och design).

Uppdragsgivaren gav sitt gillande över det gällande förslaget och god-
kände det. Logotypens symbol var framställd av linjer, ritade med verk-
tyget frihandspensel i Adobe Illustrator. Linjerna gjordes om till vektor-
baserade banor, som därefter korrigerades så att symbolen fick en mer
naturlig känsla av levande illustration.

3.6 Teckensnitt, färg och design
I broschyren Många kan läsa mer presenterades en typografiundersök-
ning som gjordes, i samarbete mellan Synskadades riksförbund och de
grafiska tidningarna Aktuell grafisk information, Grafiskt forum och
Grafia. Både synskadade och normalseende testades om vilka tecken-
snitt, teckengrader, radlängder, radavstånd och så vidare de helst före-
drog. Undersökningen kom fram till att det fanns betydande skillnader
mellan synskadade och övriga (se ref. 7). En stor skillnad var att de funk-
tionshindrade föredrog längre texter som satta med linjära teckensnitt
(Arial, Helvetica, Futura, Gill Sans med flera), istället för antikvatecken-
snitt som normalseende föredrar (Times, Garamond, Baskerville med
flera). För normalseende bör texter vara satta i teckengrader mellan 9
och 12 punkter. Storleken bör vara något större än normalt för att syn-
skadade ska kunna läsa, helst över 10 och gärna uppemot 14 punkter. 

Ovanstående undersökning låg till grund för valet av teckensnitt.
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Linjären Frutiger (se Figur 3 och Bilaga 2) valdes som det huvudsakliga
teckensnittet. Den är lättläst av synskadade och andas samtidigt stilren-
het och modernism. Frutiger skapades av Adrian Frutiger 1968 och gjor-
des på beställning av Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris.
Teckensnittet är tänkt att användas i de flesta fall.  

I informationsfoldern valdes antikvateckensnittet Minion (se Figur 3
och Bilaga 2) för brödtexten och får därmed ses som Frutigers komple-
ment i den grafiska profilen. Skälet var att teckensnittet passade bra
ihop med den valda linjären. Det kan användas i längre text avsedd för
normalseende som i dessa fall föredrar antikvor, för synskadade är där-
emot Frutiger lättast att läsa. Minion skapades 1992 av Robert Slimbach
för det grafiska programvaruföretaget Adobe. Teckensnittets namn har
sina rötter i 1700-talets typografi, som ett ord för teckenstorleken sju
punkter. Ordagrant lär Minion betyda ”uppskattad tjänare”.

Uppdragsgivaren och examensarbetaren var ense om att en blå profil-
färg skulle väljas. Blå räknas som den mest populära färgen av de flesta
svenskar (se 2.3.3 Kulturellt betingad färgperception och 2.3.4 Finns en
universell färgperception?). För synskadade är den också bästa kulör
som kan tryckas på vitt papper (se 2.3.6 Färgperception hos synskada-
de). En lämplig blå processfärg söktes i färgsystemet Pantone Coated och
där valdes färgserien DE 203, där det finns nio kulörtonstyrkor. Den
starkaste färgen, Pantone Coated DE 203-1C (C=100, M=60, Y=0, K=0),
är ämnad att användas i logotypen och eventuella färgade rubriker. De
ljusare färgerna i färgserien kan användas för tonplattor och dylikt.

Förslag på olika korrespondensmaterial har gjorts samtidigt som infor-
mationsfoldern, den nya grafiska profilens först tryckta komponent, har
framställts (se Bilagorna 3 och 4). På visitkort, brevpapper, kuvert och
dylikt är logotypen tänkt att placeras i det övre vänstra hörnet. I den
undre högra delen sätts adressuppgifterna för att skapa en känsla av
jämn disposition, utom på kuverten där de placeras under logotypen.
Texten sätts i en relativt stor teckengrad, för eventuella synsvaga läsares
skull. Vykort och klistermärken är planerade med text, och på först-
nämnda trycksaken bild. Gemensamt för all layout och grafik är att den
ska ge ett rent, luftigt och stilrent intryck utan att bli för pretentiös och
”avskräckande” för målgruppen. 

3.7 Sammanställning
Slutarbetet till HASS brändes ned på CD-romskiva. På den finns profil-
beskrivning, former för korrespondensmaterial att skriva ut på papper,
teckensnittsfiler och logotypen i lite olika format.
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4. Framtagning av informationsfolder

4.1 Strategiskt arbete 
Framtagning av informationsfoldern skedde i nära samarbete med upp-
dragsgivaren. Vid de återkommande mötena presenterades skisser, åsik-
ter utbyttes och beslut togs. Det bestämdes att informationsfoldern skul-
le vara enkelvikt och i formatet A5 (148,5 x 210 mm), så att den fick plats
i ett C5-kuvert.  En upplaga på 100 exemplar önskades, vilket medförde
att det digitala tryckningsalternativet premierades. Senare kom upp-
lagan att ändras till 300 exemplar. Uppdelningen blev sådan att HASS
tog huvudansvaret för val av bilder, medan examensarbetaren ansvarade
för layout, textskrivande, bildreproduktion, originalframställning och
tryckerikontakt. Återkopplingen var stark och gemensamma överens-
kommelser nåddes.     

4.2 Tryckerikontakt och pappersval
Företaget JOMA Tryck AB, Ljungby i Kronobergs län, valdes som trycka-
re (se Bilaga 5). Förfrågan om offert skickades även ut till Hedemora
Tryck AB och Hammars Tryckeri AB i Säter. Papperet 4CC, med sin
halvmatta silk-karaktär, passade bra eftersom det är lämpligt då både
bilder och text har hög prioritet.

4.3 Textframställning
Ett första förslag på folderns text skapades som underlag för en diskus-
sion med uppdragsgivaren. Det erhållna faktamaterialet om HASS stu-
derades och viktiga, återkommande och intresseväckande budskap togs
till vara och inkluderades i texten.  

Uppdragsgivaren uttryckte tydligt sin belåtenhet över textens utform-
ning. Det var dock ännu ovisst vilka som var textens målgrupp – funk-
tionshindrade, personliga assistenter, unga eller gamla. Vid det fjärde
mötet bestämdes att foldern riktade sig till alla som var intresserade. På
grundval av detta fick texten beskriva HASS i allmänna ordalag, utan
att rikta sig till ett ”du”. Texten delades in i tre stora textstycken avsed-
da att inledas med radrubrik och därtill i några understycken, markera-
de med indrag. Efterhand önskades smärre förändringar i texten av upp-
dragsgivaren, vilka genomfördes. 

Senare bestämdes att ett fristående citat av den danske filosofen Sören
Kirkegaard kunde anges i foldern. Det löd: Att välja är att tappa fotfästet
en stund. Att inte välja är att förlora sitt liv.

4.4 Bildhantering 

4.4.1 Bildval
Fotografiska färgbilder önskades i informationsfoldern. Sedan tidigare
hade examensarbetaren en digital bild på en av HASS medlemmar till-
sammans med sin assistent, sittandes i en bubbelpool. Två bilder publi-
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cerade i dagstidningarna Dala Demokraten och Borlänge Tidning önska-
des i foldern. På grundval av detta togs kontakt med tidningarnas redak-
tioner och rättigheten att använda bilderna i trycksaken köptes.

Övriga bilder letades fram av HASS, från egna och privata arkiv. Vissa
erhölls som papperskopior och vissa som digitala original. Det önskades
nya bilder – helst tagna inom det gångna året. Totalt ingick tolv bilder i
trycksaken – fyra stora och åtta små (se Bilaga 3 och Figur 4).

4.4.2 Bildinläsning och färgreproduktion
Papperskopiorna inlästes med hjälp av skannern Agfa Duoscan T1200
och programvaran Agfa Fotolook SA 3.6. Samtliga bilder lästes in i
naturlig storlek och sparades i formatet TIFF.

Den digitala färgreproduktionen skedde i dataprogrammet Adobe
Photoshop 6.0. Det färdiga layoutförslaget (se 4.5 Layout) gav svar på
bildfilernas önskade storlek. Till följd av detta skalförändrades och
beskärdes först alla bilder så de passade sitt tänkta bildblock. Vissa bil-
der behandlades med verktyget klonstämpeln, bland annat i syfte att
utöka omgivningen runt bildernas huvudobjekt.

Bilderna konverterades till Adode Photoshops egna format PSD med
alternativet lager valt, så att reproduktionsoperationerna kunde stude-
ras och korrigeras. Färginställningarna följde JOMA Trycks rekommen-
dationer, som bland annat innebar färgläget RGB. Den vidare färgrepro-
duktionen skedde vid en kalibrerad bildskärm. Alla bilder erhöll svart-
vitpunkter och en eller flera gammakurvor lades, både på hela bildytan
och partiellt. I vissa bilder korrigerades inställningarna i färgbalans,
selektiv färgändring och nyans-mättnad. När färgreproduktionen var
klar konverterades bilderna till TIFF-format och fick ökad skärpa, via
funktionen oskarp mask. 

4.5 Layout (se Figur 3 och Bilaga 4)
Inledningsvis gjordes skisser av idéer om folderlayout i Adobe Illustrator
9.0, den verkliga sättningen skedde sedan i QuarkXpress 4.11. Efter
hand väcktes tanken att trycksak A5-format inte behöver betyda mitten-
vikt A4-ark, utan också ett mittenvikt ark i proportionerna 420 x 148,5
mm. Det ger en folder på andra ledden. Förslaget tycktes intressant och
premierades framför den traditionella A5-foldern. Övermarginalen sattes
till 18,5 mm medan alla övriga marginaler blev 20 mm. Marginalerna
inrutade en satsyta på 170 x 110 mm, som i sin tur var indelad i två spal-
ter med spaltmellanrummet 10 mm. 

Folderns brödtext lades på den högra insidan, i satsytans två spalter
med den stora överlappande huvudrubriken ”Lev ett aktivt liv” överst.
Brödtexten fick storleken 10,7 punkter med radavståndet 13,5 punkter,
eftersom dessa värden gjorde att satsytan utfylldes jämnt och texten fick
en behaglig och läsanpassad storlek. Den grafiska profilens teckensnitt,
Frutiger och Minion, användes. Förstnämnda teckensnitt nyttjades, i fet
variant och den blå profilfärgen, för huvudrubriken och de tre använda
radrubrikerna. Övrig text sattes i Minions normala variant, utom siffer-
uppgifter och lagnamn som sattes i gemen respektive kursiv stil. Från
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början var det tänkt att versalt angivna förkortningar, som ”HASS”,
skulle sättas i kapitäl stil. Detta kom dock senare att ändras till ren ver-
salstil, på grund av att uppdragsgivaren ville göra dessa förkortningar
mer iögonfallande.

Den vänstra insidan fick bli en ren bildsida, där bildblockens storlek
bestämdes av spaltsystemet.  I det övre vänstra och det nedre högra hör-
net sattes två stora bilder med formatet 80 x 50 mm. I utrymmet under
respektive över dem sattes två mindre bilder på vardera stället, med for-
matet 35 x 50 mm. Följden av allt detta blev en bildsida, inrutad av
yttermarginalerna, där samtliga mellanrum mellan bildblocken var 10
mm.

Bildarrangemanget från insidan återkom också på yttersidan där bil-
der lades i spalten närmast mittvecket, i samma komposition och propor-
tioner som på insidan. På framsidan lades den stora bilden överst med de
två mindre under, på baksidan var förhållandet omvänt. På de yttre
sidornas icke bildinnehållande halva lades textuppgifter, satta i normal
variant av Frutiger, och logotyper. På framsidan betydde det den båg-
formade logotypen överst och en punktlista i den undre delen av spalten,
innehållande några av uppdragsgivarens nyckelord. På sista sidan sattes
adressuppgifterna underst i vänstra spalten med den varumärkesbasera-
de logotypen över. Ett bevingat ord tycktes vara lämpligt att placera i
utrymmet ovanför adressuppgifterna. Det av uppdragsgivaren populära
citatet av Sören Kirkegaard sattes där, i kursiv Frutiger. På yttersidan
användes två utfallande tonplattor, innehållande profilfärgen i olika ton-
styrka. Den ljusare av bakgrunderna lades bakom textspalterna, för att
främja god kontrast. Under bildblocken, på sidhalvorna närmast mitt-
vecket, lades en mörkare bakgrundsplatta. Tanken bakom de två plattor-
na var att en dekorativ och uppiggande känsla skulle ges, jämfört med
den annars rena pappersytan.

4.6 Original 
JOMA Tryck erhöll ett QuarkXpress-dokument med bifogade bilder i
RGB-läge. Alla filer packades ihop i dataprogrammet Stuff It och sändes
digitalt till tryckeriet.

4.7 Tryckning
Under vecka 23 utförde JOMA Tryck provtrycket av informationsfoldern
i sin digitala tryckpress Xerox Docucolor 6060, som sedan tryckte hela
upplagan. De skickade därefter provtrycket med post för att få HASS och
examensarbetarens godkännande. Själva huvudtryckningen skedde
under vecka 25.
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5. Slutsats 
Trots att uppdragsgivaren och jag ibland haft skilda åsikter, där motpar-
ten hävdat sina ståndpunkter som de gällande, anser jag ändå att ett
hjälpande konsultativt arbete har bedrivits. Att göra grafik av andras
idéer kan också ses som ett konsultjobb av betydelse. HASS anser att de
slutgiltiga logotyperna och informationsfoldern är mycket fina och att ett
gott arbete har utförts (se Bilaga 7). Därmed kan konstateras att jag har
den kännedom om den grafiska programvaran som krävs för att hjälpa
andra att förverkliga sina idéer. Studierna i Grafisk Teknologi är just i
första hand tekniska och inte konstnärliga. Den grafiska profilen är
också, som målet var, lättmottaglig av både synskadade och normalseen-
de personer, om den används på ett rätt sätt.
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6. Diskussion
Vad det gäller uppdragsgivarens allmänna intresse och respekt för exa-
mensarbetets villkor, är erfarenheten mycket god (se Bilaga 7). Några av
faktorerna bakom den positiva känslan är att: 

• Mötena återkommit med jämna mellanrum, vilket gjort att den egna 
disciplinen varit god, även under resans gång.

• Flera av HASS medarbetare med huvudansvar har deltagit i mötena,
vilket tyder på ett utbrett intresse för examensarbetet hos uppdrags-
givaren.

• Åsikterna som utbytts har varit klara och tydliga.
• En ömsesidig respekt och samarbetsvilja funnits.
• Handledare/examinator Göran Bryntses medverkan vid ett möte har 

varit bra. Intrycket har varit att högskolan och uppdragsgivaren varit
överens.

Examensarbetet har emellertid inte fortlöpt utan meningsskiljaktig-
heter. Jag med min skolning har en utopi om god design, HASS har en
annan uppfattning om hur de vill symboliseras. Det känns lite snopet att
det egenhändiga skapandet inte riktigt fick komma till tals denna gång.
Kreativiteten hämmades en aning, på grund av uppdragsgivarens egna
åsikter om logotypdesign och utformningen av korrespondensmaterial.
Det logotypförslag som HASS rekommenderade rimmar i mina ögon
tämligen illa med logotypdesignens skrivna och oskrivna regler. Några
av skälen till detta är att:

• Skriva ut det långa namnet ”Hedemora ASSistansservice” gör det 
svårt att få en varumärkesbaserad logotyp. 

• Lägga texten i en båge gör logotypen svårplacerad och känns oseriöst.
• Blandningen mellan små och stora bokstäver ger dålig typografi.
• En alltför illustrativ symbol gör logotypen mer svårreproducerad. 

Man ska dock ha klart för sig att grafisk design inte handlar om att göra
så professionella saker som möjligt utan att spegla uppdragsgivaren. En
känsla av amatörism och regelbrott kan vara positiv i vissa samman-
hang. Designen ska vara målgruppsanpassad och lyhördhet ska iakttas.
Musik av Ludvig van Beethoven skulle anses opassande på diskotek –
den är för seriös för att platsa där. På samma sätt är det inom grafisk
profilering. En alltför ren grafisk profil kanske ger HASS ett sken av att
vara försäkringsbolag eller industriföretag, vilket inte heller är bra.

Vad det gäller framtagningen av informationsfoldern, har jag emeller-
tid känt mig fri och självständig. Det verkar som att jag haft uppdrags-
givarens förtroende i det jag gjort beträffande tryckerikontakt, layout-
arbete, textskrivande och originalframställning. Mitt förslag på text var
de mycket nöjda med och det godkändes, med vissa modifikationer,
omgående. Förhoppningsvis fyller trycksaken sitt syfte, att genom tydlig
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struktur informera om HASS på ett okomplicerat sätt. Typografi, bildbe-
handling, layout och pappersval är gjorda med sådan omsorg att budska-
pet är så lätt att till sig som möjligt. Kvaliteten på den grafiska helheten
är en annan sak. Den egna iakttagelsen är att folderns insida håller god
klass, med sin moderna och minimalistiskt professionella stil. Det känns
dock som att utsidan inte riktigt håller samma mått. Framsidan har
ingen tydlig huvudrubrik och ter sig kanske lite väl lik baksidan. 
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v 14 2/4 Möte med uppdragsgivare. 
3/4 Möte med handledare/examinator.
Examensarbetets omfattning bestäms.
Tidsplanering görs klar.
Klart om vilka krav och önskemål som ställs från uppdrags
givare.

v 15 Skissarbete, leta färger och teckensnitt.
Färdigställande av skisser på profilprogram och folder.
Rapportskrivning.

v 16 Skissarbete, leta färger och teckensnitt.
Färdigställande av skisser på profilprogram och folder
17/4 möte med uppdragsgivare, skisser presenteras,    
handledare/examinator medverkar.
Rapportskrivning.

v 17 Skiss av logotyp, foldertext och folderlayout.
Litteraturstudier om färger.
Rapportskrivning.

v 18 30/4 Möte med kritik, opposition och ändringsförslag.
Skiss av logotyp, foldertext och folderlayout.
Litteraturstudier om färger.
Rapportskrivning – färdigställ halvtidsrapport.

v 19 5/5 och 6/5 Möten med kritik, opposition och ändringsförslag.
Skiss av logotyp, foldertext och folderlayout.
Litteraturstudier om färger.
Rapportskrivning.

v 20 14/5 sista mötet med kritik, opposition och ändringsförslag.
Logotyp slutskissas.
Folderns text, bilder och struktur är helt bestämda.
Litteraturstudier om färger.
Rapportskrivning. 

v 21 21/5 Slutpresentation inför HASS av logotyp och 
tryckfärdig folder.  
Litteraturstudier om färger.
Rapportskrivning – färdigställ slutrapport.
Förbered muntlig redovisning.

v 22 Preliminär slutrapport in.
Förprovtryck av informationsfolder. 
Förbered muntlig redovisning.

v 23 Förbered muntlig redovisning.
Muntlig redovisning.
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Hedemora ASSistansservice       03-06-23

Daniel Lindström har i sitt examensarbete Färgperception och grafisk
profilering av Hedemora Assistansservice gjort en reklamfolder med pro-
fessionellt utformad text samt arbetat fram en logga till föreningens stör-
sta belåtenhet.

Daniel har gjort oss medvetna om färgers betydelse, både när det gäller
inredning och hur de påverkar oss som människor. Det har vi tagit fasta
på i våra nya lokaler.

Med vänliga hälsningar

Gisela Wieholm Backlund
Ordförande

Bilaga 7
Uppdragsgivarens slutomdöme


