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Abstrakt 

Mitt kandidatarbete går ut på att fastställa om det finns något samband mellan hur vi 

relaterar till färger i förhållande till platser och hur mycket våra tidigare erfarenheter 

som påverkar sambandet. Med hjälp av Donna Haraway´s arbeten om begreppet 

situerad kunskap och begreppet diffraktion av Karen Barad. I detta kandidatarbete 

används diffraktion som ett verktyg i skapandeprocess.    

Färg är någonting som vi ser hela tiden i vårt dagliga liv. Därför kopplar vårt minne 

ihop färg på både ett medvetet och omedvetet sätt, så som till platser, företagslogotyper, 

mat, hustyper, bilar och blommor.                                                                                                           

Eftersom mitt arbete handlar mycket om bilder, och färger, har jag använt mig av ett 

analysverktyg som heter Semiotisk analys, där jag får hjälp att tolka resultatet av färg 

och form i olika bilder.  

Slutsatsen kommer att handla om hur mycket tidigare erfarenheter kan påverka visuella 

arbetsminnet dvs. associationen mellan olika färger och olika platser, mycket, lite eller 

obetydligt. Resultatet kommer förmodligen att landa i någon form av påverkan.   

 

Nyckelord: Färg, Visuellt Arbetsminne, Situerad kunskap, Diffraktion, Semiotisk 

analys, Medieteknik 
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Abstract 

With this Bachelor thesis, I want to enlighten if there are some connection between how 

we relate to colours in relations to separate places and how mush our previous 

experiences interfere with this relation. With the support of Donna Haraway´s works 

with the concept situated knowledge and with the concept diffraction of Karen Barad. In 

this Bachelor thesis, I use the concept diffraction as a tool in the design process. 

Colour is something as we see around us all the time in daily life. Therefor our memory 

connects colours together in a consciousness way and a unconsciousness way with a lot 

of different things as Places, Company Logos, food, different kind of Houses, Cars and 

Flowers among others. 

Because of my Bachelor thesis is about Pictures and colours, have I used a tool for 

analyses called Semiotic analyse, with this tool I got some support in the way of 

interpretation of colours and shapes in different Pictures. 

The conclusion is about how mush previous experience are going to affect the visual 

memory that is to say association between colours and separate places, a lot, little or 

almost nothing. The result is probably going to be some kind of influence.  

 

Keywords: Colour, Visual memory, situated knowledge, diffraction, semiotic analyses 

and Media technology. 
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Bakgrund 

Färg är en viktig del i den digitala mediavärlden, även film, fotografi och illustration har 

använt färg för att visa olika känslor eller visa tiden, exempelvis årstider. Eller när du 

designar en viss färg till en viss karaktär, för att folk ska känna igen det genom färgen. 

Skulle vi också minnas platser i det vardagliga livet som vi till exempel gör i film? Det 

är frågan som jag undrar över är i det här kandidat arbetet. 

Färg är troligen den viktigaste visuella erfarenheten för människor. Färgens funktion 

som viktig informationskanal till människans kognitiva system, har visas sig ha en 

signifikant roll för att höja minnesfunktionens presentation. (Dzukfi, Mustafar, 2013) 

Visuellt arbetsminne är den funktion som kopplar ihop minne med synintryck så som 

exempelvis färg. Detta minne hjälper oss så att vi kommer ihåg olika former och 

mönster, från den enkla formen till mera avancerade former. I detta kandidatarbete vill 

jag undersöka att ta bort former på bilder och behålla färgen kvar, och testa om minnet 

fortfarande relaterar till formen. Genom att modifiera formen i fotografiet men behålla 

färgerna. Frågeställning är om färger kan få det visuella arbetsminnet att associera till 

material eller platser.    

Jag har alltid intresserat mig för färg och form, som illustratör har jag alltid jobbat med 

olika färgval för att förmedla olika känslor. En bild brukar inte ha bara en färg, Därför 

är jag extra intresserad av samspelet mellan färgerna så att de skapar den stämning som 

jag vill förmedla. Jag är inte född i Sverige därför har jag lite annorlunda synsätt på hur 

jag till exempel ser och tolkar Sverige, min lärare Pirjo Evovaara påpekade för mig att 

det egentligen kan vara fördelar eftersom det gör att mina mediaproduktioner se 

annorlunda ut, i förhållande till andra, exempelvis stil på ritande, sättet att skapa 

gestaltning. Jag har extra material som är från min tidigare erfarenhet av livet i 

Thailand. Det öppnar upp för mer idéer och gestaltnings processer. Jag som 

medieproducent måste ta ansvar för mina gestaltningar som kommer från mina 

erfarenheter för att förhålla mig till en verkligproduktion.  

Den feedbacken fick mig att tänka på vad som händer då, om jag som ser Sverige med 

nya ögon och gör en undersökning om hur man kan associera till olika material genom 

färg. Att skala av Sverige till karaktäristik färg med hjälp av medieproduktion, i detta 
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fallet fotografi och illustration. Troligen kommer vi att minnas en del färger genom vårt 

visuella arbetsminne, men det är inte allting som påverkar resultat. 

En till sak som påverkar resultat är situerad kunskap ett begrepp av Donna Haraway, en 

amerikansk vetenskapsteoretiker, feminist och vetenskapshistoriker.  

Kunskap kommer någonstans ifrån, allt som vi tänker har blivit påverkat av något, 

exempelvis samhället, kultur, media, familj, uppväxt eller andra människor. All kunskap 

är situerad i tid, rum och verklighetsuppfattning. Det blir en annan form av objektivitet. 

(Haraway, 1988, s.575-599) Visuellt arbetsminne förklarar hur vår hjärna kommer ihåg 

visuella bilder, Medan situerad kunskap berättar hur vi valt att tolka bilderna. En bild 

måste inte betyda samma sak för alla. En del kan tycka att havet är fint, medan andra 

tycker att det är läskig, det beror på vad man ha för erfarenhet och uppfattning av havet.  

 Situerad kunskap har en stor påverkan i denna undersökning, eftersom det är den som 

gör att alla tolkar färg på olika sätt. Till exempel om man ser blå färg, kommer det 

visuella arbetsminnet att göra att vi kan komma ihåg färgen, kopplar till material, objekt 

eller platser, men situerad kunskap påverkar vad vi väljer att koppla den blå färgen till. 

I det här kandidatarbetet har jag använt diffraktion som metod. Det är en metod av 

Karen Brad, en amerikansk teoretisk fysiker och feminist. Hon har utvecklat metoden 

från diffraktion som fysiskt fenomen, till ett tillvägagångsätt för att göra skillnad i 

designprocessen. I kontrast till reflektion, som spegel, som speglar ett mer eller mindre 

trovärdigt objekt placerat på en viss distans från spegeln, diffraktion är ett instrument 

som producerar mönster som gör skillnad i den relativa karaktären dvs. amplitud och fas 

av individuella vågar som den kombinerar. (Bard 2007, s.81)  

Diffraktion fungerar som en apparat som öppnar upp möjligheter, där jag också är en 

del av apparaten eftersom min erfarenhet säkert kommer att påverka resultatet mer eller 

mindre. Diffraktionsapparaten skapar fenomen som diffraktionsmönster. 

Diffraktionsmönstren i det här fallet är olika fraktal med färger.  

Jag har valt att använda semiotisk analys som ett sätt att analysera det färdiga resultatet. 

Semiotisk analys fokuserar mycket på tolkning av färg och form, vilket passar med 

undersökningen som handlar om tolkning av färg.  
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Frågeställning 

Hur påverkas det visuella arbetsminnet av den situerade kunskapen? 

 

Syfte 

Undersökningen syftar till att utröna om vårt visuella arbetsminne kan associera olika 

färger, till specifika platser och material, med hjälp av medieteknik.  

Undersökningen fokuserar på hur det visuella arbetsminnet har möjligheten att associera 

till färger utan specifik form och ändå relatera till specifika platser eller material.   

I undersökningen kommer jag att använda mig av diffraktion som ett verktyg, där jag och 

datorn blir diffraktionsapparat och diffraktionsmönstret kommer att bestå av färger. 

 

Tidigare och aktuell forskning  

Det här kapitlet kommer att bestå av tre delar, första delen handlar om tidigare 

medietekniks forskning om på vilket sätt man kan omskapa ett fotografi till en 

illustration, med hjälp av olika verktyg. Andra delen är det visuella arbetsminnet som 

grund, till kunskap och frågeställning. Det kommer att handla om hur minne och färg 

fungerar och vad det har för relation till varandra, detta visas genom tidigare forskning, 

som har sin grund i psykologi och naturvetenskap. Sista delen är en beskrivning av 

situerad kunskap av Donna Haraway, ett begrepp som kan vara en tillgång för flera nya 

resultat, eller en komplicerande faktor gentemot det visuella arbetsminnet. Tidigare 

erfarenhet, kunskap, och subkultur kan blanda in och göra det svårare att koppla färg till 

det visuella arbetsminnet.  
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Från fotografi till illustration 

Tekniken för att omskapa ett fotografi till ritade bilder har funnits under lång tid, från 

det analoga sättet som omskapas till olika målning, akvarell, oljefärg m.m.  

‘Painting like nature’: Chance and the Landscape in Gerhard Richter’s Overpainted 

Photograph (Guillermet, A., 1984) Var ett projekt där Aline Guillermet blandade 

målningar tillsammans med fotografier, han målade oljefärg över fotografier vilket ger 

en känsla och nya uttryck som skillnad, från de ursprungliga fotografiet. Ett år innan 

projekten började, skrev han i sin dagbok. 

No ideology. No religion, no belief, no meaning, no imagination, no invention, no 

creativity, no hope – but painting like nature, painting as change, becoming, emerging, 

being there, thusness; without an aim, and just as right, logical, perfect and 

incomprehensible (as Mozart, Schönberg, Velasquez, Bach, Raphael, etc.) (Guillermet, 

1985) 

Relationen mellan fotografi och målning ger inte bara nya kontexter för åskådarna, det 

ger också nya känslor, kontexter och tänkande till konstnären. Man vet inte riktig vad 

det kommer att bli för resultat. 

Nu kommer vi tillbaka till nutiden och den visuella medietekniken i den här världen där 

finns det många forskningar som handlar om hur tekniken och den konstnärliga sidan 

interagerar med varandra. Relation mellan dessa är alltid ett intressant ämne genom 

medieteknik.  

Large-scale painting of photographs by interactive optimization (Prévost, R., Jacobson, 

A., Jarosz, W., Sorkine-Hornung, O., 2015) Dessa har skapat ett interaktivt system och 

en online spray painting simulation algorithm, som gör det möjligt för nybörjare att 

måla storskaliga väggmålningar från input av fotografier. Deras system riktar sig till att 

underlätta för människor med svårigheter för konst i stor skala. Speciellt de som inte har 

konstnärlig förmåga eller erfarenhet på detta området. Det är en maskin som automatisk 

sprayar färger i förhållande position av målningsväggen. Den tar beslut om hur mycket 

färg som ska sprayas utifrån en online-simulering, av sprutningsprocessen. De utformar 

en lätt kalibreringsmetod och en snabb sprutningssimulering som resulterar i nära 

matchning mellan vår simulering och väggmålningarna. De presenterade ett antal 

fysiskt realiserade och simulerade väggmålningar som visar flexibiliteten i deras 



8 

 

system. De hoppas att detta arbete kommer att inspirera till ytterligare interaktiva och 

kreativa tillämpningar av datorgrafik i fysiska miljöer. (Prévost, Jacobson, Jarosz, 

Sorkine-Hornung, 2015) 

Även om deras system är inte helt perfekt än, den kan inte producera den exakta bilden 

och maskinen har lite problem att tolka färger som har likhet med varandra. Men den 

har inspirerat mig, jag ser det inte som ett misslyckande i det här forskningen, snarare 

som ett konstnärlig sida av maskinen. Bilderna blir unika och intressanta för att de är 

inte exakt samma som den ursprungliga bilden. Jag ser maskinen som en 

diffraktionsapparat som diffrakterar det den tolkar till diffraktionsmönster, vilket är 

spray målning.   

I artikeln ”Interactive painterly rendering with artistic error correction” (2011) S. Seo, 

S. Ryoo och J. Park att konstnärers målningar påverkas av faktorer som hur man 

observerar föremål, skildringar och material, experten gör det möjligt att tillämpa sina 

färdigheter korrekt. Processen leder oundvikligen till misstag som strider mot målarens 

ursprungliga avsikt. (Seo, Ryoo, Park, 2011) Men de ser det inte det bara som 

nackdelar. För att människor inte är helt perfekta, därför blir det skillnad mellan 

fotografier och målningar, och skillnaden är kärnan av skönheter i målningar.  

De undersöker om hur den icke perfekta sidan av människor kan påverka målningen 

genom att använda en algoritm som redigerar fotografi till oljemålning. Undersökning 

har visat att konstnärlig kunskap, konstnärs intresse, praktik förmåga och erfarenhet har 

påverkat resultatet. 

För mig så ligger situerad kunskap i det här projektet också, det vi målar och hur vi 

målar, har blivit påverkat av erfarenheter, kultur, samhället och hur media ser på 

målningen i den kultur vi lever i.   

De har respekt för konstnären som avser att sublimera defekten som en skönhet. 

Felgenerationsalgoritmen, som kommer under den föreslagna felgenereringspunkten, 

denna kan ersättas med många andra målningsmetoder. Detta kommer naturligtvis att 

leda till en förändring av målarstilen. Deras framtida mål är att utmana nya och mer 

mänskliga målaruttryck genom att vidareutveckla studien. (Seo, Ryoo, Park, 2011) 
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Visuellt arbetsminne med färg 

Visuellt arbetsminne är ett lagringssystem som gör att vi kan manipulera den visuella 

informationen. Som hjälper oss att komma ihåg färg, form och allt vi ser. Visuellt 

arbetsminne är speciellt aktiv när vi tar in information med mer än ett sinne. Exempelvis 

tittar på film där man måste både titta och lyssna samtidig. (Mance, Vogel, 2013) 

I artikeln ”The Color “Fruit”: Object Memories Defined by Color”(2013) D .Lewis, J. 

Pearsom och S. Khuu undersöker om färg på frukt i samband med visuella 

arbetsminnet. Hur färgen av ett specifikt objekt informerar, organiserar och framkallar 

från minnet. Frukt brukar ha en stark karaktäristisk färg, exempelvis äpplet är rött, 

banan är gul. Då båda är staka färger som är symbolistiska för just den frukten. Vad 

händer då om man redigera bort färgen eller ändrar färg på dem? Är det fortfarande helt 

klart för alla att det är en banan som finns på bilden. (Lewis, Pearsom, Khuu, 2013) 

Färg kan vara mycket informativ för ett objekts identitet. Nästan alla djur har en 

förmåga att uppfatta färger, Inklusive däggdjur som har di kromatisk vision. (Jacobs, 

1993) (Surridge, Osorio, Mundy, 2003) Det är inte bara människor som bildar sig sin 

uppfattning av objekt med färg. Djuren kanske inte skilja på färger för nöjes skull eller 

ser det med ett konstnärligt öga, men för att överleva, exempelvis om frukten i den här 

färgen är ätlig eller inte, giftig eller inte. 

Visuella arbetsminnen baseras på kunskap och erfarenhet som man har erhållit. De färg 

-minnena som observeras är oberoende av påverkan av färgens beständighet, även om 

alla objekt i scenen är av likformig färg eller när objektet presenteras isolerat. 

Färgbeständighen försöker bestämma den sanna färgen av objektet genom uppskattning 

och sedan diskontering av färgen av illumination. (Zmura, Linnie, 1986) 

Visuellt arbetsminne rättar till uppfattningen av objektets färg som matchar med 

association som finns i minnet. Effekten sker både med naturliga föremål och 

konstverk. (Witzel, Valkova, Hansen, Gegenfurtner, 2011).  

Undersökningen genom photographic stimuli och med hjälp av diagram. Resultatet blir 

att färginformation fungerar på nästan alla visuella objekt. Färgen på bilden har visat sig 

underlätta för att komma ihåg en bredare variation av objektet. (Laws, Hunter, 2006) 

Orange är den färgen som mest associerar med frukt, enligt undersökning. Deltagarna 

har en stark association mellan en särskild typ av frukt och orange färg. Interaktionen 
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beror troligen på en överlappning mellan bearbetningen av visuellt presenterade färger 

och färgkunskap i samband med dessa starkt färgdiagnostiska fruktobjekt. Detta är nya 

funderingar som ger stöd för Modalitetsteori grundade objektkunskap, vilken för högt 

färgdiagnostiska föremål verkar innehålla färgbehandlingsområden. (Lewis, Pearsom, 

Khuu, 2013) 

 

Situerad kunskap  

“Situated knowledges are about communities, not about isolated individual. The only 

way to find a larger vision is to be somewhere in particular.” (Haraway, 1998, s.590) 

Det var en citat från en essä som heter situated knowledges: The science Question in 

Feminism and Privilege of Partial perspective. (Haraway, D. 1998) Hon är professor 

emeritus i University of Cailfornia, en vetenskapsteoretiker, vetenskapshistoriker och 

feminist, som var född 6:e september 1944 i Colorado, USA.  

I citatet så menar hon att alla kunskaper är relaterade till varandra, ingen kunskap har 

skapats av bara en person. I dennes kunskap ligger säkert en del kunskap eller 

inspiration från andra. Även om vi gör det medvetet eller omedvetet, så kan vi inte 

undvika, att inte använda situerad kunskap, för att, det inte går att utskilja situerad 

kunskap ifrån kunskap, det är partiklar som är en del av alla kunskaper och erfarenheter.  

Situerad kunskap är kunskap som vi är påverkade av, vad vi har lärt oss från tidigare 

erfarenhet, det behöver inte stämma eller vara en sanning för andra. Men ändå är den 

inte en kunskap som vi äger. Situerad kunskap är alltid relaterad till annan kunskap 

någonstans i världen, där vi har en påverkan av andras kunskaper. 

Situated knowledges require that the object of knowledge as an actor and agent, not as 

a screen or a ground or a resource, never finally as slave to the master that closes off 

the dialectic in his unique agency and his authorship of ”Objective” knowledge. The 

point is paradigmatically clear in critical appraeches to the social and human sciences, 

where the agency of people studied itself transforms the entire project of producing 

social theory. (Haraway, 1998, s.592) 

Hon anser att situerad kunskap, är ett objekt av kunskap, en aktör som inte är fast eller 

låst, den relaterar och kan slås ihop med andra kunskaper för att utveckla nya 
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kunskaper. Den är inte till för att undvika eller passera begränsningar, mer som en 

samling för de ofullständiga synpunkterna. (Haraway, 1998, s.590)  

 

Sammanfattning 

Det finns flera olika undersökningar som har omskapat fotografi till illustration, 

Exempelvis Large-scale painting of photographs by interactive optimization (Prévost, 

R., Jacobson, A., Jarosz, W., Sorkine-Hornung, O., 2015) som har skapat en 

sprutmålnings-maskin som man kan mata in fotografi i och sedan sprutmåla färger till 

en ny målning som liknar det ursprungliga fotografiet.   

Visuellt arbetsminne är det minnet som kommer ihåg visuell information, såsom färg 

och form. Det visuella arbetsminnet fungerar bäst när vi tar in information med flera 

sinnen samtidig, exempelvis tittar och lyssnar samtidigt. I artikeln ”The Color “Fruit”: 

Object Memories Defined by Color”(2013) D .Lewis, J. Pearsom och S. Khuu har 

undersökt om vad som skulle hända om man ta bort färger från fotografi av frukt. 

Resultat blev att vissa frukter fick en stark koppling till färg, utan färg fungerar det 

visuella arbetsminnet mindre bra. 

Situerad kunskap är ett begrepp från Donna Haraway (1988) där hon sa att alla 

kunskaper är relaterade till varandra. I våran erfarenhet så finns det någon kunskap som 

är relaterat med kunskaper som redan finns, liksom en samling för de ofullständiga 

kunskaperna. Undersökningen ifrågasätter om denna situerade kunskap kan associera 

med det visuella arbetsminnet. 
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Metod 

Designprocessen är i fokus i den här undersökning därför har jag valt att skriva om 

designmetoder och hur man kan analysera bilder. Även om bakgrund och tidigare 

forskning hand 

lar om hur visuellt arbetsminne fungerar tillsammans med färg, men det är inte allt som 

handlar om det när man pratar om tolkning av färg och form. Alla tolkar bilder på olika 

sätt beroende på sin situerade kunskap och erfarenhet. All kunskap är situerad genom 

kultur och samhället som vi lever i och som vi har erfarenhet av, enligt Haraway (1988). 

Därför blir alla bilder unika och betyder olika för alla. Bildanalys spelar roll som ett 

verktyg att analysera i olika perspektiv. Undersökningen vill skapa skillnad i processen 

och tänkande därför har jag valt begreppet diffraktion av Karen Barad. Även om 

undersökning inte är fokuserad på agentiell realism och intra-aktion (Barad. 2003, 

Klenman 2012) som är nära koppling med diffraktion. Men de kommer ändå finas som 

en baktanke. För att undvika att presentera en handling som redan finns, har 

undersökningen valt att se datorer inte bara som verktyg som vi kontrollerar, utan också 

som en del av skapandet som diffrakterar med olika aktörer.  

 

Diffraktion som fysiskt fenomen 

Diffraktion handlar om att jämföra olikheter i resultatet av en process, som ett exempel 

Tänk er en havsvåg som möter en klippa med en liten grottöppning i mitten, vågen slår 

mot klippan och ebbar ut, men genom grottöppningen färdas de paralella vågorna 

igenom och bildar koncentriska halvcirklar inne i grottans vatten, hålet i klippväggen 

och vågornas rörelse igenom hålet i detta fallet fungerar som en diffraktionsapparat och 

de koncentriska vågorna i grottan blir ett diffraktionsmönster. Man kan studera detta 

fenomen på andra typer av vågor, såsom ljudvågor och ljusvågor också. ( Barad, 2007,s. 

74). 
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 Ett ytterligare sätt att förtydliga Diffraktion, men med ljusvågor är att referera till ett 

experiment som heter The original double slits experiment (2013), som bygger på 

Thomas Young´s dubbelspalt experimentet (Barad, 2007).  Detta experiment går till på 

följande sätt och är mycket enkelt, med ett förbluffande resultat. Man har en låda, som 

är helt ljustät, på översidan gör man 2 tunna paralella slitsar som man skall låta solljuset 

falla igenom. Man måste också göra ett ”titthål” i sidan, så att man ser botten på lådan, 

vad man då förväntar sig är att se två paralella linjer i botten av lådan, vilket inte är 

fallet, man ser istället ett antal punkter. Detta beror på att ljuset är vågor i olika 

frekvenser ( våglängder ) och dessa stör ut varandra genom att komma från 2 paralella 

tätsittande slitsar, funktionen blir liknande som med havsvågen genom grottöppningen. 

I detta fallet är diffraktionsapparaten lådväggen med slitsar och diffraktionsmönstret är 

punkterna på botten av lådan. Punkterna uppkommer tack vare att ljuset i botten på 

lådan kommer från de tätt liggande slitsarna så att ljuset överlappas och störs 

ljusvågorna av varandra bl a tack vare de olika våglängderna som ljusets färger har. 

 

Diffraktion som metod 

Diffraktion föreslås av bland annat Donna Haraway (1997) som ett alternativ till den 

mera etablerade reflektionen inom forskningsmetoder och jag tycker att diffraktion 

lämpar sig bäst som metod i detta fall, då jag vill uppnå, ett nytt sätt att förhålla mig till 

skillnadernas natur och tid, rymd, orsakssamband och tillfälligheter bland andra viktiga 

variabler. (Barad 2007, s.73 ) ”Vi” är inte oberoende observatörer av Världen, eller 

placerade på speciella platser på Jorden utan vi är en del den pågående inter-aktionen i 

Världen. (Barad 2003, s.828.). 

Diffraktion ger oss också både ett verktyg att tänka annorlunda och att förstå och 

förändra designprocessen. Man studerar vad en process resulterar i, vilka gränser som 

dras och vilka nya relationer och diffraktionsmönster som uppstår. För att kunna tolka 

resultaten måste vi vara en del av diffraktionsapparaten i Designprocessen och vara 

mycket lyhörda för ändringar i intra-aktioner och konfigurationer i 

diffraktionsapparaten då detta troligen kommer att påverka 

resultatet/diffraktionsmönstret.  
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Diffraktion i förhållningsätt med undersökning 

I undersökningen har jag använt diffraktion som designmetod genom att se skapare som 

en del av verktyget, och verktyget som en del av mig som skapare. Dator är inte bara ett 

objekt, men den är en del av mig i mitt skapande. Så i detta fallet har jag och datorn 

blivit diffraktionsapparat. Objekt och subjekt kan i detta fall variera mellan dator och 

mig, vilket kan vara både en möjlighet och svårighet. Datorn är en förutsättning för mig 

som skapare, den är en del av mig som skapare precis som jag som skapare är en del av 

datorn. Datorn är alltså en del av subjektet,  

Med situerade kunskaper och mina erfarenheter som naturligtvis blandats in i processen, 

det öppnar upp möjligheter för mera vägar i diffraktionsmönster. Men det kan också 

vara nackdel, då jag kan färga processen som då påverkar resultatet. 

 

Figur 1. Illustration av mig och dator som diffraktionsapparat. 

 

Semiotik analys 

Vi tolkar bilderna i vardagslivet även om vi inte tänker på det. Bilder är någonting som 

vi ser nästan hela tiden. Det finns många saker som påverkar hur vi tolkar bilder, 

exempelvis personlighet. En positiv person kanske ser mer positiva saker i det han ser, 

som påverkar hans uppfattning av verklighetens bilder. Mer exempel som kan påverka 

uppfattningen är erfarenhet, humör och situerad kunskap. 

Bild analys har alltid funnits med i konsthistorien. Det finns flera bildanalysmetoder som 

man kan använda sig av. Den metoden som ska användas i det här undersökning heter 

semiotisk analys. Det fungerar som ett systematiskt sätt att beskriva bilder. Ordet semiotik 

kommer från det grekiska ordet semeion som betyder tecken. De som utvecklade den här 
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pionjärmetoden var den amerikanska filosofen som heter Charles Sanders Peirce (1839-

1914), och den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913). (Lindgren, 

Nordström, 2009) Den grundades i hur man tolkar alla typer av texter, de visuella, 

verbala, musikaliska och aktietektoniska.   

”Bilden är ett språk, det vill säga alla enskilda bilder är relaterade till ett överindividuellt 

språksystem som är relativt stabilt” (Nordström 1989, s 13) Semiotisk analys är ett av 

tillverkagångsätten att läsa det här bild språket. För att en bild kan säga mer än tusen ord, 

den här metoden är till för att tolka de tusen orden i bildspråket till skriftligt språk. 

Enlig Saussures har tecknen delat upp sig i två delar. Signifiant som står för uttryck och 

signifié som står för innehåll. (Lindgren, Nordström, 2009)  

Metoden består av tre delar, som ikon, index och symbol. Ikon står för avbildning eller 

den figuration av bilden man ser framför sig i verkligheten. exempelvis en bild, en 

skulptur, eller en skådespelare i en film. Index är vad som är betydelsen i sambandet 

mellan två olika aktörer, exempelvis en ballong i luften eller blodet på mattan. Symbol 

står för något symboliskt som representerar någonting annat än själva formen, exempelvis 

siffror och bokstäver. (Lindgren, Nordström, 2009) 

I teckenteori som Pierce har skrivit då finns det relationer mellan tecken och index, det 

krävs erfarenhet och kultur för att uppfatta en symbol. (Hansson, Karlsson, Nordström 

2011) Kännetecknande för avtrycken är att de kulturgemensamt skapar en mening. 

Riktningar riktar sig mot mer än en sinnlig och materiell närvaro. exempelvis en tallrik 

kan inte vara tecken för en annan tallrik. Däremot kan det betyda tecken för användning, 

exempelvis att äta med, eller som ett föremål. Det kan även stå för många tallrikar i 

samma sorter. Tallrikar kan vara också ett tecken för matbordet. Symbolen kan vara en 

hel skapelse eller växande, i Index. (Lindgren, Nordström, 2009) 

Man kan tolka bilder på två nivåer, de består av det plastiska skiktet och det ikoniska 

skiktet. Det plastiska skiktet består av färg och form, och hur kompositionen är uppbyggd 

med dominerande av färg och form, och hur denna påverkar tolkningen av bilden. Det 

ikoniska skiktet är vad kan man läsa ut ifrån bilden. Man tittar på helheten och 

delelementen och hittar relationer av olika aktörer. Vad de har för samband med varandra 

och påverkar tolkningen. (Borgersen, Ellingsen, Gegenheimer, 1994) 
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Enligt en professor vid humaniroas videnskaps i Danmark som heter Sören Kjörup, 

Semiotik är ett språk. I semiotiskens sammanhang bör man skilja mellan en vid och snäv 

betydelse av ordet språk. Semiotik täcker alla former av uttryck och 

kommunikationsmedel. Även de som har liknande betydelse. (Kjörup 2004) 

I bildsemiotiken kan man dela upp material, som tecken och bilder i tre olika delar, 

konstruktion, funktion och spridning. Vad bilderna är konstruerade av? Exempelvis ett 

foto, en målning av akvarell, oljefärg, en teckning m.m. Vad den har för funktion? 

Exempelvis reklam, konstverk, ge information. Hur bilden sprids, exempelvis annons, på 

nätet, anslagstavlan m.m. (Borgersen, Ellingsen, Gegenheimer, 1994) 

Det finns det en fortsättning av metoden som hjälpar till att analysera bilden på mer 

personligt sätt. För att vi människor, inte tolkar bilder på samma sätt, det kallas för 

denotation, konnotation och privata associationer. Denotation är vad man ser på bilden? 

Vad är det för objekt eller miljö som uppstår i bilden. Finns det människor, djur eller 

vilken händelse är det som händer i bilden? Vad händer i omgivning? Vilken typ av bild 

är det? En målning, teckning, fotografi eller film? Hur är bilden uppbyggd? 

Medan konnotation går in på vad man tänker på, när man ser bilden? Vad finns det för 

handling och underhåll? Vad har den för stämning? Vad känner du och varför känner du 

det? Vad är syftet av bilden? Exempel en reklam, Finns det budskap eller vad tror du att 

konstnären vill förmedla?  

Den sista delen är privata associationer. Där berättar man om alla som ändå kan tolka 

bilden på olika sätt även om de har samma erfarenhet om bilden. Exempelvis ett fotografi 

på en strand, även om man har varit på den stranden samma dag, samma ställe, eller till 

och med är tillsammans. Man behöver ändå inte tolka fotot på samma sätt eftersom de 

kanske har tidigare skilda erfarenheter om stranden, humör, stämning, relation till 

personen på fotot, det kan påverka resultat av den privata associationen. (Borgersen, 

Ellingsen, Gegenheimer, 1994) 

Det här kandidatarbetet kommer att använda semiotisk analys som ett verktyg för att 

analysera gestaltningar för att se hur jag och andra tolkar gestaltningsbilder. Vad är 

likheter och skillnader som uppstår för mig som är skapare, om jag har sett originalbilden, 

innan det färdiga resultatet, hur mycket kommer den att påverka min uppfattning om man 

jämför med den som har inte sett det ursprungliga fotografiet innan.  
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Analysen kommer också att visa hur mycket en betraktare använder sitt visuella 

arbetsminne. Kanske den ena kan komma ihåg just den färgen och associera till en plast 

eller ett material, medan en annan kommer ihåg och kan relatera till flera platser. En orsak 

till, kan bero på den personens visuella arbetsminne. Vi behöver inte ha lika mycket 

visuella arbetsminne, vissa kanske brukar komma ihåg olika saker med hörsel eller lukt.  

Det är inte bara visuellt arbetsminne som kommer att visas av analysen, utan även 

erfarenhet som är kopplar till situerad kunskap kommer också att visas. Vi kommer att se 

om hur mycket av personlig erfarenhet och subkultur som kan påverka tolkningen av 

resultatet.   

Metoden gör att man kan gå in mer på djupet, just på att tolka färg och form, vilket är vad 

undersökning handlar om, samt skapa tal och skriftspråk ur bildspråket utifrån min och 

andras perspektiv.    

 

Sammanfattning 

Undersökningen har använt metoden diffraktion som har sitt ursprung i ett fysiskt 

fenomen. Exempelvis en havsvåg som möter en klippa med en liten grottöppning i mitten, 

vågen slår mot klippan och skapar diffraktionsmönster. Donna Haraway (1997) och 

Karen Barad (2007) har utvecklad diffraktion till en forskningsmetod där den ger 

möjligheter att tänka annorlunda och förstå förändring i forskningsprocessen. Genom att 

diffraktera informationer till nya aspekter. Jag har använt diffraktion som designmetod 

genom att använda mig själv och datorn som diffraktionsapparat där man diffrakterar den 

ursprungliga information till olika diffraktionsmönster.  

Semiotik analys är en bildanalys som är utvecklad av Charles Sanders Peirce och 

Ferdinand de Saussure. Det är en bildanalys som passar till att analysera färg och form, 

med hjälp av Denotation och Konnotation. Metoden har använts i den här undersökning 

för att ta fram de intervjuades tankarna på hur de tolkar det färdiga resultatet.   
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Slutsatser och diskussion 

I den här sista delen kommer jag att visa resultat av undersökning, resultatet på 

gestaltningen, hur jag har gått till väga. Det olika valen på gestaltningen, var för jag har 

valt att gestalta den, som jag gör. Hur den är relaterad till annans tidigare forskning som 

handlar om på vilket sätt man kan omskapa fotografi till illustration och hur det fungerar, 

ihop med det visuella arbetsminnet med hjälp av medietekniks produktion som ett 

verktyg. Resultatet kommer att visa hur jag förhåller mig till diffraktion som en 

skapandeprocess för att göra skillnad och undvika upprepning av tidigare forskning. 

Allting leder till själva frågeställning som hur påverkar det visuella arbetsminnet av den 

situerade kunskapen. Slutsatsen kommer att resultera i tankar kring utställningen som 

kommer i form av en workshop som kopplar till metoden diffraktion.  

 

Användning av semiotisk analys 

Syftet med semiotisk analys är att analysera det färdiga resultatet, som är illustrationer. 

För att se hur andra tolkar bilder och hur de kopplar ihop färgerna med platser. Platserna 

består av olika ställen i Sverige som jag har erfarenhet eller ett minne av. De kommer inte 

att veta om de ursprungliga bilderna, vilket jag själv vet, eftersom jag är den som skapar 

bilderna och redan vet om de, ursprungligliga bilderna. Det är svårt för mig att bortse 

ifrån detta. Därför passar semiotisk analys till för att analysera information för de som 

har nya ögon. 

Analysen består av två deltagare, Person 1 är en god vän till mig som bor i Thailand, men 

har en gång kommit och hälsat på mig i Sverige. De flesta ursprungliga bilderna är bilder 

som hon har besökt fysiskt, det blir spännande att se hur mycket hon kommer att känna 

igen av platsen ut ifrån färgen. Person 2 är en thailändare som har aldrig varit i Sverige 

förut, det blir också spännande på hur han kommer att relatera färger till platser.  

Jag har inte informerat till någon innan, att de ursprungliga bilderna kommer från platser 

just bara i Sverige. För att det kan påverka deras uppfattning och förstöra deras ”nya 

ögon” 
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Eftersom det bara är färgen som vi ska analysera på, så har jag valt den delen av semiotisk 

analys som heter Denotation och Konnotation. (Borgersen, Ellingsen, Gegenheimer, 

1994) Där Denotation står för vad man ser, Konnotation står för bildens betydelse. 

 

Resultat av semiotisk analys 

Här kommer ett exempel på semiotisk analys på ett färdigt resultat. 

Denotation frågan: Vad se du för färger? 

Konnotation frågan: Vilka platser tänker du på när du ser de färgerna i relation med                                                                 

varandra? 

 

Person 1 

Färgerna som jag ser är mörk-

grön, lime-gul och blå. Jag 

tänker på djupa regnskogar 

som har gula blommor som 

växter på marken. Tiden är 

ungefär eftermiddag, där är 

kallt inne i skogen.  

Person 2 

Jag ser mörk-grön färg, gul 

och blå. Det fick mig att tänka 

på en trädgård som är fylld 

med gula blommor, kanske 

tulpaner. Det var en dag med 

fint väder.  

 

Figur 2. En illustrations gestaltningss. 
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Gestaltning 

Gestaltningar sker i form av illustrationer, och här kommer skapandeprocess i 

förhållningsätt med diffraktion, som leder till det färdiga resultatet. Gestaltningar har fått 

inspiration från (Prévost, Jacobson, Jarosz, Sorkine-Hornung, 2015) och (Seo, Ryoo, 

Park, 2011) där de omskapar fotografi till illustration med olika syften. (Seo, Ryoo, Park, 

2011) nämnde om hur människor som inte är perfekta kan påverka målningen. Men han 

menar inte som nackdel, vilket jag håller med. Den perfekta bilden kan vara okänslig 

ibland, den ger inte känsla och ibland kan inte relaterad till den, för att människor är aldrig 

perfekta.  

Jag tog till mig detta som inspirationskälla där jag inte tillåter datorn att göra allting i alla 

steg och processer, för att undvika att bilderna skulle vara för perfekta så att man inte kan 

relatera till verkligheten. Så jag skapade alltid bra avstånd mellan mig och dator i 

skapandeprocessen.  

De ursprungsfotografierna som jag har tagit på platser i Sverige som jag och en av de 

intervjuade har varit på innan. Exempelvis utanför skolan, mitt hus och vägen som vi åkt 

förbi. Jag valde just de här platserna för att jag vill se om den intervjuade skulle känna 

igen platserna med hjälp av färgerna, även om den andra intervjuade, som inte har varit i 

Sverige tidigare, skulle han ändå känna igen de typer av platser. Formerna i 

illustrationerna är objektet som kännetecknar olika länder utanför Sverige. För att det ska 

vara lite lurig och inte leda till en direkt bild till Sverige.  

 

Färg som diffraktionsmönster  

I det här kandidatarbetet har jag använt metoden diffraktion som skapandeprocess. Där 

jag och dator fungerar som diffraktionsapparat som skapar diffraktionsmönster, som är 

färg i det här fallet. Diffraktionsmönster beror på detalj av apparater. (Barad, 2007, s.91).  

Även om jag är en del av diffraktion, försöker jag att inte blanda in mina tyckande för 

mycket i skapandeprocessen. Jag vill inte att man ska se mig och mitt intresse i resultatet, 

i form av bilder, för att de kan påverka uppfattningen på åskådarna, eller det finns risk  

att de inte fokuserar på samma ställe som jag vill framställa.  
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 Först efter det att jag har redigerat bilden i progemmet Adobe Illustrator, så har jag skapat 

färgpaletter som skulle använda till att illustrera den färdig produktionen. Men jag ansåg 

att det fanns en risk att jag väljer färger efter mitt gillande och inte färger som egentligen 

är kännetecknar just den bilden. Vilket kommer påverka bildens syftet. (se figur 3) 

 

Figur 3. En färgpalett som jag har valt färgerna på själv. 

Jag söker istället efter ett program eller applikation som är mer exakt och har en funktion 

som kan skapa färgpaletter som väljer färgen ifrån mängden av färger som det finns mest 

av i bilden. Där hittade jag en hemsida som heter Canva, Color palette genetator. Den kan 

producera med ett antal av de fem viktigaste färgerna för bilden, Enligt, Canva. Ibland 

håller jag med om resultatet, ibland inte. Jag insåg att både jag och Canva kan ha fel 

ibland, senare insåg jag också att Adobe 

Illustrator inte heller har avskalat det 

ursprungliga fotografiet på exat samma sätt 

varje gång. Det är alltid någon färg och form 

som ser olika ut. (se figur 4)  

 

”In order to produce a new way of thinking 

about the nature of difference, and of space, 

time, matter, causality, and agency, among 

other important variables.” (Barad, 2007, 

s.73). 

Figur 4. En färgpalett som skapats av Canva  
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 Helt plötsligt insåg jag att datorn redan från början en stor påverka på 

skapandeprocessen, än vad jag har. Den observerar den ursprunglig information och 

diffrakterar de   partiklarna för att skapa olika fenomenen. Det är inte bara jag som styr 

datorn och skapar skillnaden. Men jag är också påverkad av datorn, olika 

redigeringsresultat leder till olika diffraktionsmönster.   

 

Svensk färg 

Efter att jag har diffrakterat alla fotografier till 

illustrationer märker jag att alla bilder har en 

gemensam färg som är liknar varandra, det är en 

blågrå färg.   

                                                                                    Figur 5. ”Svensk färg” färgpaletten.  

Den påminner mig om himlen vintertid i Sverige. Därför har jag gått vidare och satt ihop 

de blåa färgerna till en bild. Därefter har jag gjort en semiotisk analys med samma person 

som var med i första delen. Jag har valt att använda formen av en solros för att det ger en 

kontras, hur kan kännetecknen av sommar påverka vinterns färg?  

Resultat för den här bilden blir att 

formen inte har påverkat uppfattning av 

färg alls. Person 1 tolkar färgen för en 

strand på eftermiddag där solen lyser 

fortfarande, men man ser molnen och att 

regnet som kommer snart. Person 2 

beskriver bilden som ett stort hav som 

man ser tillsammans med himmel och 

molnen som reflekterar över havet. Hen 

tycker att det ser lugnt ut och stillhet, 

kanske det inte var många människor 

eller att det inte finns någon människa 

på detta stället just nu. Båda låter som 

Sverige för mig (se figur 5) 

Figur 6. ”Svensk färg” gestaltning. 
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Diskussion 

Visuellt arbetsminne associerar vs. Situerad kunskap 

I den här undersökningen har den ena blivit mer påverkad av situerad kunskap än den 

andra. Även om person 1 har varit på de flesta ställen som de ursprungliga fotografierna 

var tagna på. Hon kopplar färgen som hon är mer van vid, eller lever i, eller ser oftast.  

Enligt (Haraway, 1988) så kan man inte skilja kunskap från varandra, även om hon har 

varit i Sverige innan, betyder det inte att hon måste associera färg bara just till Sverige. 

Situerad kunskap som är hennes subkultur och som hon har   lång erfarenhet av i sin 

kultur kan det påverka hennes uppfattning av färg.     

The knowing self is partial in all its guises, never fished, whole, simple there and oriénal; 

it is always constructed and stitched to. Gether 

imperfectly, and therefore able to join with 

another, to see together without claiming to be 

another. (Haraway, 1988, s.586) 

Även om person 1 brukar koppla färgerna till 

platsen som hon är van med, men det betyder inte 

att hon inte tänker på Sverige allts. Hon gör det på 

ett omedvetet sätt där hon inte märkte av den 

själv. Hon här situerad i Sverige, som hon har 

varit och har erfarenhet om. Exempel hur hon 

tolkar den här bilden. (se figur 7)   

 Figur 7. En gestaltning från ett vintern fotografi. 

Den ursprungliga bilden av den är en bild på snön vintertid. Hon känner inte igen att det 

var det. Men hon tänker på ett risfält, där hon beskriver det som ett blött och smutsig 

ställe, risfältet efter att det har precis regnat. När hon kom till Sverige kom hon under 

vintertiden, Det var första gången som hon fick se snö. I början gillade hon det, men efter 

ett tag tyckte hon bara att man blir blöt av den. Den erfarenheten har påverkad hennes 

uppfattning av färg. 
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Uppfattning av färg  

Person 2 har nästan alla rätt på att associera bilder till färger. Hans visuella arbetsminne 

kopplar färgerna till kännetecken av ’naturliga platser’. Exempelvis snön är vit, havet är 

blått. Det stämmar med (Lewis, Pearsom, Khuu, 2013) Frukter brukar ha en karaktäristisk 

färg, det gäller natur också. Enligt deras forskning så är orange den färgen som man mest 

relaterar till frukt, men i det här kandidatarbetet är det en enda färg som han inte kan 

relaterad sig till. Den orange färgen är egentligen hämtat från en fotografi på en byggnad 

(Se figur 8). Vilket är en enda färg i den här bildserien som inte är en natur plats. 

Visuellt arbetsminne rättar till uppfattningen av objektets färg som matchar med 

association som finns i minnet. Effekten sker både med naturliga föremål och 

konstverk. (Witzel, Valkova, Hansen, Gegenfurtner, 2011).  

Men han har inte tidigare sett eller har liknade 

erfarenhet som det visuella arbetsminnet kan rätta 

sig till, därför kan han inte alls relatera till bilden, 

den har även påverkad hela tolkningen av bilden. 

För att han inte vet vad den orange färgen är så 

har han omedvetet kopplat ut andra naturliga 

färger ut ur bilden. Han ser inte längre den som 

hav eller himmel i den blåa färgen. Som han 

känner igen de i andra bilderna.  

Figur 8. En gestaltning från ett fotografi av  

en byggnad. 

 

(Surridge, Osorio, Mundy, 2003) Har skrivit om hur andra djur har relaterat sig till färg 

också, men inte på samma sätt som människor. De har denna uppfattning för att skydda 

sig från naturen. Men egentligen har vi människor också stark uppfattning om färg och 

trygghet. Det finns restauranger som säljer blå mat och har introducerat det som dietmat, 

det är egentligen inte själva maten som gör att vi vill äta mindre. Det är den blå färgen 

som spelar roll. Vår visuellt arbetsminne kopplar inte upp den blåa färgen till någonting 

ätligt, snarare tvärt om. 
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I detta fall gör person 2 också, så fort hans visuella arbetsminne inte kan koppla upp den 

orange färgen med natur så har han fattat hela bilden som en onaturligt bild som fick 

honom känner sig otrygg och vågar inte tro på sin uppfattning av andra färger just till den 

bilden, även om det finns den blåa färgen som han brukar koppla ihop med havet.  

En färg kan påverka stort i bilden, därför är det viktig för mig som illustratör att vara noga 

med mina färgval för att kunna förmedla den rätta känslan eller stämningen som jag vill 

förmedla.  

 

Utställning 

Utställning är planerad i form av en workshop där alla kan vara delaktiga och interagera 

med utställningen. Tittare på utställningen kommer att få vara en del av diffraktion 

apparaten i skapandeprocessen, precis som jag har gjort i skapandeprocessen. De kommer 

att få ett material som de kan skapa diffraktionsmönster av. Materialet är ett färgpussel 

där de kan sätta ihop till vilken bild och form som de vill.  

         Figur 9. En illustration av utställningen. 

Färgpusselet ska vara stort så att 

deltagaren ska känna det som det är en 

del av kroppen. Där fick jag 

inspirationen från en kurs som man fick 

jobba med stora plankskivor, jag känner 

att det ökar intresset och kanske man 

interagera mer på det stora material som 

går att ta på. Tanken är att man ska 

känna som färgpusselet är en del av 

kroppen.  

 

Ett fotografi som jag ska använda för att skapa färgpusselet är ett fotografi som alla 

deltagarna känner till, har en relation till eller har erfarenhet av. Efter att man satt ihop 

färgpusselet tills de är nöjda, kommer de att få gissa på var färgerna kommer ifrån, vad 

som var det ursprunglig fotografiet. Efter det ska de få veta svaret.  
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Det är spännande att se bilderna som deltagaren har pockat ihop utan att veta om det 

ursprungliga fotografiet. Kanske även om de inte vet, men med deras visuella 

arbetsminne som är kopplat till färg har de ändå hittat till ett objekt eller plats som 

liknar det ursprungliga fotografiet. Eller har situerad kunskap påverkat så att att man 

koppla färgerna till någonting helt annat som ingenting har med det ursprungliga 

fotografiet att göra. Enligt Haraway, situerad kunskap är kommunikation och inte 

isolerat från varandra (Haraway, 1998, s.590). Resultatet är många små partiklar av 

minne som skapar en bredare av synvinkel.   

Det finns inget rätt eller fel i denna utställningen, Färgpusselet fungerar som en spegel 

som speglar deltagarnas visuella arbetsminne, personliga association eller humör.   

 

Sammanfattning slutord 

Situerad kunskap kommer alltid att påverka visuellt arbetsminne på mer eller mindre sätt, 

det beror på vem man frågar, färgerna och relationen som de har till varandra kan påverka 

vår uppfattning. Om det visuella arbetsminnet inte kan uppfatta en enda färg så kan det 

hända att det visuella arbetsminnet inte tar upp andra färger i bilden heller. Eller en färg 

kan också påverka hela bildstämningen, vilket är lärorikt för mig som illustratör. Allt 

detta med färg och uppfattning är en kunskap som spelar stor roll i medieteknik, genom 

film skapande, fotografi eller illustratör, allt som har med berättande bild att göra.  

Diffraktion som processkapande fick mig att se kunskap och allt runt omkring på ett 

bredare sätt. Datorn är inte bara ett verktyg, den kan också vara en del av mig som skapare 

också. Utan mig eller dator som diffraktionsmönster så kan man inte producera 

gestaltningar. Ibland kan datorn vara den som diffrakterar och mer kreativ än människor, 

men utan människor så fungerar inte datorn heller. Ett objekt kan omvandlas till ett 

subjekt, för allt är relaterat med varandra på mer eller mindre sätt. Som kunskaper, som 

aldrig är fast eller isolerat, den har alltid en relation till andra kunskaper. 

Detta kandidatarbetet kan utveckla mer inriktad mot något syfte, exempelvis på vilket sätt 

kan man använda visuellt arbetsminne till att förlänga minnet eller lära nya kunskaper 

genom färg med hjälp av medietekniks produktion.  
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Bildkällor 
Figur. 1-9, författarens egna bilder. 

 

Teknisk bilaga 
Iphone 6 kamera 

Kameran som har använts att fotografera all ursprunglig fotografi. Jag har fotograferat 

med standard inställning utan filter för att jag vill få fram så mycket verklig färg som 

möjlig, De färger som vi ser med ögonen.  
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Wacom pen : CTF-420 

Ritplattan används för att illustrera bilder med. Från skisser till att färglägga 

illustrationer, men den är mest användbar för skisser eftersom den underlättar processen 

och ger mest frihet till att formge idéer till bilder snabbt, liksom att rita med papper och 

penna.   

 

Adobe Illustrator CC 

Diffraktionsapparat till undersökningen. Ett vectorgrafik ritande program som jag har 

använt till att skala av fotografi till färger som är diffraktionsmönster. Har även skapat 

färgpalett av fotografier, Man kan spara färgen och lätt göra ett valfritt färg palett. 

 

Adobe Photoshop CC 

Ett bildbehandlingsprogram som jag illustrerar i, från skiss till färdig produktion. Jag 

har använt ritplattan till att rita upp skisser och sedan ritat bilder med verktyget linje, 

sedan importerar jag färgerna från Adobe IIustraror CC och Canva Color Palett 

Geretator för att måla upp bilder.  

 

Canva Color Palett Geretator 

En hemsida där man kan lägga upp bilder där sedan hemsidan skapar en färgpalett av de 

färger som den känner av att det finns mest av på bilden. Den kan skapa upp till fem 

färger för en bild. Det finns flera olika hemsidor som har en liknande funktion, men jag 

tycker att Canva som valde ut passande färger till användningen i illustrationen är 

stilren. Den har inte för hög kontrast mellan olika färgerna. 
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