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Färglära 
 
 

 
 

Primär-, sekundär- och tetriärfärger 
Primärfärgerna är grundfärgerna i ett kulörsystem. Sekundärfärger är de nya kulörer som uppstår när 

primärfärgerna blandas med varandra. Blandas ytterligare dessa primärfärger med varandra kallas i sin tur 

dessa kulörer tetriärfärger . 

I kulörsystemet RGB är primärfärgerna röd, grön och blå. I CMYK är de cyan, magenta, gul (samt svart). 

 

Komplementfärger 

En komplementfärg kan beskrivas som en färgs motsats. Om man blandar dessa två motsatsfärger 

”neutraliseras” de och färgen blir grå. Komplementfärger kan användas för att förstärka upplevelsen av 

färgerna.  

Det finns också komplementfärger som neutraliserar, t ex används violett för att neutralisera gult, men för att 

förstärka gult visuellt använder man blått. 

 

Additativ och subtraktiv färgblandning 
Vid additativ färgblandning tillsätts ljus till olika kulörer som sedan blandas med varandra. I kulörsystemet 

RGB skapas kulörer genom att tillsätta olika intensivt ljus till de tre grundkulörerna rött, grönt och blått och 

nya kulörer skapas genom att de tre ljustillsatta grundkulörerna blandas. 

Adderas alla färger i RGB får man vitt. (Svart får man genom att ”släcka ljuset”). 

 RGB-systemet används i enheter som återskapar kulörer med hjälp av ljuskällor, t ex bildskärmar, 

projektorer och TV-apparater. 
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Subtraktiv färgblandning bygger på färgpigment. Man kan tänka sig 

att genomskinliga färger läggs på varandra på en vit botten för att 

skapa en ny kulör. De olika grundkulörerna i kulörsystemet CMYK 

(C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=black) släpper igenom eller 

filtrerar ljuset beroende på hur de kombineras.  

Trycker man färgerna cyan, magenta och gul på varandra får man i 

teorin svart. Denna svarta färg duger dock inte i tryck, därför har den 

svarta färgen (key color) lagts till i kulösystemet.  

CMYK-systemet används vid tryck och i t ex färgskrivare.  

Grundfärgerna i kulörsystemen RGB- och CMYK är varandras 

komplementfärger (rött=cyan, grön=magenta, blåviolett=gult). 

 

Färgrymden för RGB - CMYK 
Färgrymden, eller kulöromfång, är det spektra av färger som kan visas 

eller skrivas ut i ett färgsystem. 

Färgrymden för RGB är större (70% av de färger som ögat kan 

uppfatta) än för CMYK (20%) dvs i kulörsystemet RGB kan fler färger 

visas än i CMYK. 

 

NCS - PMS 
NCS står för Natural Color System och är ett kulörsystem som utgår 

från en visuell identifikation av kulörer och bygger på sex grundfärger. 

Varje färg motsvaras av en kod som beskriver kulörens svarthet 

(ljushet), kulörthet (mättnad) och kulörton.  Koden grundar sig på hur 

mycket en viss färg ser ut att likna de sex elementarfärgerna. 

 

 

 

Färgrymd RGB - CMYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på NCS-kod 

NCS kod: S 2050-Y40R. 

S anger att det är NCS second edition. 

Det första tiotalet (20) anger procent 
svarthet.  

Det andra tiotalet (50) anger procent 
kulörthet. 

De sista siffrorna anger kulörton. Y40R 
betyder gul med 40% rödhet. För andra 
färgtoner används R och B (röd-blåhet), 
B och G (Blå-grönhet) och G och Y (Grön-
gulhet) 
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Systemet används exempelvis inom design, inredning, marknadsföring 

och tillverkning för att kommunicera och specificera färgtoner. 

PMS står för Pantone Matching System och är en färgmodell för 

dekorfärger. Utgångspunkten är alltid katalogen ”Color System” som 

innehåller 1114 PMS-färger. Dessa färger blandas sedan på tryckeriet 

från 14 standardfärger med hänsyn till papper etc. 

Pantone-färger används ofta för att ange färgen i ett företags logotyp 

och för dekorfärger i tryck på t ex förpackningar. 

 

Färgpsykologi 
Färger signalerar ibland livsviktig information till oss. De förmedlar 

information undermedvetet och medfött eller inlärt. Vi vet vad rött 

respektive grönt ljus betyder i trafiken. Den gula färgen signalerar 

glädje (smilies) men i kombination med svart kan den också varna för 

fara, tex på en geting. Rött står för värme och kärlek men kan som 

sagt också betyda ”stopp” eller ”fel”. Svart är sorgens färg för oss men 

i andra kulturer är det vitt. 

Man kan använda färger för att förstärka sitt budskap genom att 

skapa kontraster och lyfta fram något eller skapa en stämning. Det 

gäller bara att stämma av att mottagaren av budskapet har samma 

referenser för vad färgen förmedlar! 

 

Psykologi i färgaffären 

Jag gick en gång till färghandeln 

med ett NCS-prov och sa att jag 

ville ha den färgen fast ”mindre 

gulaktig”. Den tekniskt kunnige 

färgexpediten räknade med NCS-

systemet fram vilken ton som hade 

mindre gult i sig och visade prov på 

den. Den hade i mina ögon inte alls 

samma grundton som från början 

och blev helt fel, men han hade ju 

rätt rent tekniskt. Vi pratade inte 

riktigt samma språk och det hela 

slutade med att jag gick till en 

annan färghandel där man kallade 

sina färger för ”nomad tent” och 

”reindeer skin” – här hittade jag 

min färgburk och brydde mig inte 

om vilken som rent tekniskt hade 

mer eller mindre procentandel gult 

i sig, min vägg blev precis så som 

jag ville ha den… 


