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Sammanfattning 
Ljus är så pass självklart att vi oftast inte tänker på hur viktigt det är för oss. Det finns 

teorier som menar att ljus har en stor betydelse för hur vi upplever saker. Därför kan 

ljussättning spela en viktig roll inom exempelvis film. Med hjälp av två 

ljussättningstekniker som används inom film har jag skapat två olika känslor inom en 

och samma digitala 3D-miljö, för att undersöka om det med enbart ljussättning går 

att påverka hur vi upplever stämningen inom en 3D-miljö. Sedan har jag intervjuat 

nio personer för att undersöka om detta är möjligt med enbart hjälp av belysning 

eller om det krävs fler moment att ta in i beräkningen. Efter intervjuerna var det 

svårt att dra direkta slutsatser men det fanns tendenser som ledde fram till en 

avslutande diskussion om vad som är viktigt att tänka på för att betraktaren ska bli 

påverkad av ljussättningen i en digital 3D-genererad miljö.   

Nyckelord: Ljusteknik, Belysningsteorier, Digital 3D-miljö 
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1 Introduktion 
Enligt många forskare är ljus någonting som påverkar både vårt beteende och vårt humör. 

Detta är något som vi inte direkt tänker på utan det sker automatiskt. Här har ljusets styrka, 

position och färg en avgörande roll för hur vi känner och upplever till exempel en miljö. 

Därför är ljus bland annat väldigt viktigt inom filmvärlden för att skapa en specifik känsla 

som påverkar betraktaren på ett eller annat sätt. Detta kan man se tydligt i till exempel 

komedifilm där ljuset oftast är varm, starkt och jämt vilket bidrar med en harmonisk känsla. 

Denna typ av ljussättning går att jämföra med den som till exempel finns inom film-noir där 

ljuset oftast är mörkt, kallt och har starka kontraster vilket ofta leder till att betraktaren 

upplever en viss typ av dramatik.   

Att skapa rätt typ av ljussättning inom film för ett specifikt ändamål kan vara svårare än det 

låter vilka kräver tålamod och erfarenhet. Det samma gäller för ljussättning inom 3D-spel där 

det finns många olika verktyg för att få fram rätt effekt. Två stora ljussättningstekniker som 

är vanligt inom film är high key – och low key-belysning vilka är de två tekniker som jag 

använt mig av i denna undersökning. 

Det är med hjälp av dessa två ljussättningsalternativ som jag i denna rapport har undersökt 

om det med enbart ljussättning går att framhäva en viss typ av känsla, så som harmoni eller 

dramatik, i en 3D-generarad miljö. Genom att bygga upp en digital 3D-miljö med hjälp av 

verktyg som används för att skapa nutida spel har jag sedan kunnat ljussätta denna miljö 

dramatiskt eller harmoniskt. Med hjälp av dessa belysningsalternativ har jag kunnat 

undersöka min problemfrågeställning på ett antal personer med hjälp av kvalitativa 

intervjuer för att se vad de får för känslor när de upplever de båda ljussättningarna.    

Avslutningsvis finns en analys där jag reflekterar över mitt arbete och analyserar resultaten 

från intervjuerna i undersökningen. Resultaten från intervjuerna har i sin tur lett fram till en 

diskussion om hur man kan ta denna undersökning vidare för att få ett mera djupgående och 

bredare slutresultat.   
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2 Litteratur/Tidigare forskning 
För ge möjlighet för läsaren att lättare kunna följa med i denna rapport kommer jag 

inledningsvis att ta upp litteratur inom ljus och belysningsteknik. Jag kommer även att gå in 

på tidigare forskning som gjorts för hur man skapar en känsla med hjälp av ljussättning inom 

film och spel. Till stor del kommer min rapport att grunda sig på böcker och artiklar om 

ljussättning och belysning inom både film och spel.  

För att förstå mig på ljusets grundregler har jag bland annat utgått från Leif Walls lärobok i 

belysningsteknik. Läroboken omfattar många viktiga synpunkter på belysning som 

ljustekniska begrepp, krav på god belysning, regler och rekommendationer på bra belysning.  

Företaget Videomaker har en hemsida där det dagligen publiceras artiklar med vad man som 

filmskapare bör tänka på när man skapar film. På denna hemsida finns det ett antal artiklar 

om ljussättning och belysning inom film. Jag har tittat närmare på artiklar skrivna av Dr. 

Robert G. Nulph. Nulph är professor för kommunikation på Lewis universitet i USA och är 

även ägare och regissör på Visual Logic Productions. Han nämner bland annat hur viktig 

ljussättning är för att skapa en känsla för en film. Mer om detta går jag in på senare.  

John Alton (1901-1996) är en filmfotograf som varit inblandad i över hundra produktioner, 

bland annat He walked by night (Werker. 1948) och The big combo (Lewis. 1955) med 

utmärkande film-noir stil. 1949 publicerade han en bok som heter Painting with Light (1949) 

som beskriver hur man med hjälp av ljus, kamera och valet av plats kan fastställa en films 

stämning.  

För att kunna koppla samman de föregående litteratexemplen med ljussättning i spel valde 

jag att titta närmare på författaren och spelutvecklaren Sjoerd De Jong’s bok The Hows and 

Whys of Level Design (2008). De Jong har elva års erfarenhet av spelbranschen och har bland 

annat varit med och utvecklat spelen Unreal Tournament 2004 (Epic Games, 2004) och The 

Ball (Teotl Studios, 2008). De Jong förklarar i boken hur ljussättning används i spel och vilken 

påverkan det har på spelaren.  

Nedan presenterar jag och diskuterar tidigare forskning kring ljussättning och dess 

stämningsskapande effekt i spel och film.  

Gamestudies.org är en hemsida där forskningsartiklar kring bland annat datorspel 

publiceras. På hemsidan finns artikeln Dynamic Lightning for tension in games (El-Masr, 

Niedenthal, Knez, Almeida & Zupko, 2007). De menar att ljusdesigners använder liknande 

tekniker inom spel, som inom film för att ljussätta en miljö. Som exempel nämner författarna 

att ljusdesigners ändrar på materialegenskaper och scenens ljussättning manuellt för att 

uppnå en viss känsla och stil för varje nivå i ett spel. De menar att även om många 

ljusprinciper kan kopieras från film och teater, skiljer sig den interaktiva påverkan inom spel 

markant från just film och teater. (El-Masr, Niedenthal, Knez, Almeida & Zupko, 2007).  De 

hävdar att spelmiljöer är dynamiska och oförutsägbara på grund av den interaktiva friheten 
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som spelarna har inom spelvärlden. De ser detta som ett problem för att skapa en känsla 

inom spel med hjälp av belysning. Som förslag nämner de en belysningsteknik inom 

spelbranschen som heter Dynamisk ljussättning. Dynamisk Ljussättning är en form av 

simulerat ljus där ljuskalkylering sker i realtid. Därför kan användandet av dynamisk 

ljussättning med real-tidsändringar vara med och påverka ett spels känsla och berättelse. 

Efter att ha analyserat över trettio filmer hävdar El-Masr med flera att det finns två 

huvudmönster inom ljussättning av film. Skapandet av kontraster mellan ljust och mörk, eller 

kontrasterna mellan varmt och kallt.   

Genom att göra ett test där över hundra personer fick testa skillnaden mellan dynamisk och 

statisk ljussättning i ett spel, kunde forskarna i artikeln konstatera att testpersonerna kände 

en starkare sinnesstämning för spelet med dynamisk ljussättning. 

Med denna forskning hävdar författarna att om man använder de mönster som finns inom 

film och teater för belysning och tar hänsyn till dynamisk ljussättning, går det att uppnå en 

sinnesstämning som är starkare än om statisk belysning används. (El-Masr, Niedenthal, Knez, 

Almeida & Zupko, 2007) 
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3 Bakgrund 
I detta kapitel förklarar jag begreppet ljussättning. Förklaringen utgår från ljussättning i film 

och ljusegenskaper i allmänhet. Anledningen till att jag har valt att just förklara ljussättning 

inom film är att denna troligtvis kan kopplas samman med hur man kan ljussätta en digital 

3D-miljö. Denna förklaring ska ses som underlag för den kommande problemformuleringen.  

3.1 Ljus 
Ljus och belysning är så pass självklart att vi oftast inte tänker på hur viktigt det faktiskt är för 

oss (Wall, 1997). Att anordna någon form av belysning kräver mer än bara att ansluta den till 

ett elnät och sedan på slå strömmen. Själva ljusstrålarna går inte att se utan bara de föremål 

som belyses. Några viktiga ståndpunkter inom ljussättning är ljusflöde, ljusstyrka, 

belysningsstyrka och luminans. I verkligheten är ljus egentligen photoner som reflekteras 

runt om i omgivningen för att till slut nå betraktarens ögon.  

3.2 Behov 
Belysning är till för att vi ska se, men också skapa stämning och trygghet (Wall, 1997). Inom 

film och foto har ljussättning länge varit ett viktigt element för att skapa stämning och miljö. 

De som arbetar med ljussättning inom film, jobbar tätt med regissören för att skapa de 

känslor som eftersträvas. Till exempel kan ljus få en filmscen att kännas positiv, sorgsen, 

mystisk och farlig. (Nulph, 2000). Genom att ta hänsyn till hur kompositionen, ljuset och 

kameravinklar används i scenen kan man skapa en unik berättelse i en film (Alton, 1995). 

Ljussättning inom film är nödvändigt för att nå ut med en känsla till betraktaren. Det samma 

gäller för ljussättning inom spel. Inom spel handlar ljussättning om att skapa atmosfär och 

tema för spelaren (De Jong, 2006). Han menar att ljussättning är lika viktigt som 

omgivningen i sig.  

3.3 Ljussättning inom film och spel  
För att bemästra en känsla som kan uppnås med hjälp av ljussättning krävs det att man 

känner till några få standardprinciper. Vanligtvis talar man om ljusets hårdhet eller mjukhet 

och beroende på vilken som används kan resultatet ändras avsevärt. Ju mer spridning det 

finns på ljuset, desto mjukare och jämnare blir det (Nulph, 2007b).  

Som exempel på detta kan ses med en solig dag då skuggorna är skarpa och mörka. Solen är 

en stark ljuskälla och denna typ av ljussättning kan kallas hård ljussättning. Till skillnad från 

en mulen dag då skuggorna inte är allt för utmärkande och kanten mellan skugga och ljus är 

betydligt mjukare. Detta kan kallas mjuk ljussättning.      

De två största teknikområdena inom film när det gäller ljusets hårdhet eller mjukhet är high 

key- och low key-ljussättning (Nulph, 2000). 

High key-belysning (figur1) brukar vanligtvis kallas Sitcom-belysning. Ljussättningen är jämn 

och skapar väldigt få variationer i material och skuggor. Denna typ av ljussättning ger scenen 

en upplyst stil som ofta eftersträvas när det gäller ljussättning av exempelvis en komedifilm 

(Nulph, 2000). 
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Low key-belysning (figur2) innebär att man ljussätter med endast en ljuskälla från ett håll 

som är direkt riktad mot motivet. Low key-ljussättning kan vara användbart om man vill 

förhöja dramatiken och spänningen i en scen med hjälp av starka kontraster mellan ljust och 

mörkt, som till exempel i en skräckfilm (Dahlgren, 2004). 

 

 

 

Figur 1 Exempel på high key-ljussättning (Voodo film, 2011) 
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Figur 2 Exempel på low key-ljussättning (Voodo film, 2011) 

Färgkontroll och färgbalans är också viktiga moment inom ljussättning i film (Brown, 2008). 

Dessa två egenskaper kan skapa en särskilt atmosfär i en scen. Enligt Brown är det näst intill 

omöjligt att göra en enkel lista med rätt ljusteknik. Det som vi dock kan göra är att försöka 

att identifiera vad ljuset kan göra för oss. Vilket jobb kan ljuset göra för att underlätta för oss 

att skapa en viss typ av stämning. Brown menar dock att detta bara är generalisering och att 

det alltid går att hitta undantag när det gäller alla aspekter inom skapandet av film.  

 

Den Italienska filmregissören Federico Fellini förklarade en gång hur viktig just ljussättningen 

är.   

Light is everything. It expresses ideology, emotion, colour, depth, style. It can 

efface, narrate, describe. With the right lightning, the ugliest face, the most 

idiotic expression can radiate with beauty or intelligency (Bordwell, D & 

Thompson, K, 2008 s.126) 

 

Nedan nämner jag två konkreta exempel på hur ljussättning inom film kan användas, vilket 

jag sedan jämfört med exempel från två spel. Dessa tekniker handlar först och främst om 

low key- och high key-belysning. Ljussättningen för de exempel jag nämnt är inte unik, utan 

kan hittas i andra genrer och stilar. Anledningen till att jag nämner dessa två exempel är för 

att begränsa min undersökning och för att ge underlag till min frågeställning. 

 

Ett exempel på hur high key-ljussättning kan användas inom film visas i figur 3. I detta klipp 

är ljuset jämnt över hela scenen och visar liten variation i skuggor. Denna form av 

ljussättning ger scenen ett ljust och färgrikt utseende vilket är den effekt som eftersträvas 

när man filmar en komedifilm eller frågesport (Rourke 2010).  
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Figur 3 Scen ur komedifilmen Anchorman (McKey. 2004) 
 

High key-belysning finns också i figur 4 som är en bild från spelet GTA 4 (Rockstar Games, 

2008) Spelet är ett actionäventyr med humoristiska inslag i form av satir. Detta märks först 

och främst i spelets dialoger och berättelse. I bilden är det svårt att urskilja några större 

kontraster i skuggor och ljus, trots att de olika karaktärerna befinner sig på olika platser i 

scenen. Det är också svårt att direkt säga var alla ljuskällor kommer ifrån, dock går det att 

konstatera att det finns mer än en ljuskälla i scenen då polisen i bakgrunden är upplyst både 

framifrån och bakifrån. Genom att jämföra dessa bilder (figur 3 & 4) går det att konstatera 

att liknande ljussättning som används inom film, också finns i 3D-spel.  

 

Figur 4 Skärmbild från spelet GTA 4 (Rockstar North, 2008) 
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Användandet av skuggor kan ha stor betydelse för vilken känsla man får i en scen. Att lägga 

en sidobelysning kan bidra till en ökad känsla av till exempel dramatik (Stoppee, 2009). 

Skulle man sedan göra skuggan skarp, mörk och tydlig så ökar dramatiken. De detaljer som 

man innan kunde se i skuggorna är borta vilket bidrar till en mystisk känsla (Stoppee, 2009). 

Hårda skuggor kan uppfattas som mer maskulint när de används på människor, på samma 

sätt som mjuka skuggor ofta används när man porträtterar kvinnliga karaktärer (Stoppee, 

2009). Denna form av ljussättning kan kopplas till film-noir.  

Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin (2011) är film-noir en term myntad av franska 

filmkritiker om en viss typ av Hollywoodfilm, främst från perioden 1940-55, som skildrar en 

mörk värld där dubbelspel, svek och mord är ett stående inslag. Stilen för film-noir 

kännetecknas huvudsakligen av nattscener, djupa skuggor, skarpa ljuskontraster och sneda 

kameravinklar. Att skapa en ljussättning för film noir handlar inte bara om att kontrollera 

ljuset utan att använda och experimentera med skuggor (Rourke 2010). Att ljussätta film noir 

handlar om att separat ljussätta viktiga element och visa tydligt för åskådaren var ljuskällan 

kommer från. Rourke menar att film noir är en ljusteknik där skuggorna och den mörka 

känslan kan vara mer intressant än själva huvudmotivet.  Charmen med film-noir är att det 

inte behövs särskilt mycket utrustning för att skapa känslan. (Rourke 2010) Detta är en av 

grundprinciperna till hur film noir uppstod då man på 30-talet inte hade så stor utrustning 

för att ljussätta en scen i en film.  Det är också en anledning till att film noir oftast utspelas i 

svartvitt då det ännu inte fanns färgfilm.  

Till stor del används low key-belysning när man skapar en film-noir scen (Rourke, 2010). 

Exempel på klassiska film-noirefilmer är Sunset Blvd (Wilder. 1950), The Third Man (Reed. 

1949) och Double Indemnity (Wilder. 1944)(Se figur5). Rourke menar att film-noir oftast 

kallas för en genre, precis som western, komedi, drama, men menar att film-noir inte 

handlar om berättelsen utan om ljuset och skuggan i själva berättandet (Rourke 2010) 

Det finns många exempel på spel där man använder sig av film-noirs grundprinciper för hur 

man skapar den typen av känsla i en scen. Exempel på detta kan ses i spel som The Saboteur 

(Pandemic Studios, 2009), ett spel som utspelar sig under andra världskriget i ett nazistyrt 

Frankrike. Där nazisterna befinner sig är välden svartvit och spelet går ut på att få bort 

nazisterna och göra så att välden berikas med färg. Alan Wake (Remedy Entertainment, 

2010) är ett spel där man använder sig av ljus och mörker för att ta sig vidare i berättelsen. 

Här är det dynamiska ljuset stora influenser för att skapa ett narrativ inom spelet. L.A. Noire 

(Team Bondi, 2011)(Se figur 6) utspelar sig under 1940 – 1950-talet i Los Angeles, under ett 

årtionde då det producerades mycket film-noir filmer från Hollywood. Anledningen till att jag 

nämner dessa spel är att det är ett exempel på hur man i nutida spel har använt sig av en 

belysningsteknik hämtad från film för att skapa den stil som eftersträvas. I detta fall film-

noir.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Remedy_Entertainment
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Figur 5 Scen från filmen Double Idemnity (Wilders. 1944) 
 

 

Figur 6 Scen från spelet L.A. Noire (Team Bondi, 2011) 
 

Nedan diskuterar jag ljussättningen i de båda bilderna och jämföra dem.  

På bilderna här ovan kan man tydligt se hur man har använt sig av film-noirs principer för 

ljussättningen. I figur nummer 5 kan man se hur mannen framställs med en stark ljuskälla 

från höger i bild vilket skapar en mörk skugga på vänster del av honom (low key). Mannens 

maskulina drag framhävs. Till skillnad från kvinnan bakom dörren som är upplyst från vänster 

sida och får en skugga på höger sida av kroppen. Det blir därför tydligt att de båda 

personerna ljussatts separat då de har olika ljussättning även om de är nära varandra. Sett 

till kvinnans ljussättning borde egentligen mannens vänstersida också vara upplyst.  
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Som nämnts finns det likheter i ljussättningen mellan de båda bilderna, i figur 6 kan man 

tydligt se att personens högra del av ansiktet är belyst, sett från vår sida. Var ljuskällorna 

kommer ifrån är tydligt, även om man inte ser själva ljuskällan. Båda bilderna använder 

kontraster mellan ljust och mörkt för att framhäva karaktärerna. Anledningen till att jag 

analyserat dessa två bilder här är alltså för att visa likheterna mellan ljussättning inom 

klassisk film-noir och nutida tv-spel.   
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4 Problemformulering  
Att skapa belysning i en uppbyggd digital 3D-miljö kan vara svårt om man som ljussättare 

inte vet vilka egenskaper som ska tas hänsyn till. Jag valde därför att utgå från de 

ljussättningstekniker som används för att skapa känslor inom film. Därför valde jag att först 

och främst tittat närmare på två olika former av ljussättning inom film, för att uppnå 

dramatisk eller harmonisk känsla. Det finns många saker som man måste ta hänsyn till när 

man skapar en miljö och vill att ljussättningen ska påverka scenens stämning.  

Detta ledde fram till följande frågeställning: Hur skapar man en dramatisk eller harmonisk 

stämning i en digital 3D-genererad miljö med enbart hjälp av ljussättning? Jag valde de två 

stämningarna eftersom de skapar en stor kontrast vilket var tänkt att bidra med en 

intressantare undersökning för min problemformulering. 

Följande del beskriver det tillvägagångssätt som använts för att åstadkomma det slutgiltiga 

resultat som denna rapport presenterar.  

Under min undersökning använde jag mig av samma scen när jag skapade de tidigare 

nämnda sinnesstämningarna dramatisk och harmonisk. Miljöns komposition var i sig neutral 

och bidrog inte med något utstickande som kunde störa betraktaren. Detta skulle kunna lett 

till att fokus dragits från ljussättningen. Proportioner, komposition och material var viktiga 

punkter när det gällde påverkan av en känsla. Att överdriva proportioner och obalans kan 

påverka sinnesstämningarna vilket också kan leda till fel fokuspunkter. Detta var punkter 

som togs hänsyn till när jag skapade 3D-miljön.        

För att skapa ljussättning i en digital 3D-genererad miljö kan man använda flera olika 

tekniker. Valet av vilka 3D-program som kan användas är också svårt eftersom det finns en 

mängd olika program. Jag valde att använda mig av programmet Autodesk Maya för att 

skapa den 3D-genererade miljön. Detta eftersom det är ett program som jag behärskar när 

det kommer till skapandet av 3D-modeller. Miljön exporterade jag sedan till 3D-motorn 

Unreal Development Kit (UDK) för ljussättningen. Anledningen till att jag valde just detta 

program för ljussättning, är att man kan få direkt feedback på den ljussättning som skapats. 

Spelmotorn använder sig av tekniken dynamisk ljussättning som nämndes ovan under 

kapitlet Litteratur/Tidigare forskning. Programmet använder sig också av realtidsrendering 

och är ett exempel på en motor som används för att skapa nutida spel.  
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5 Metod  
Följande kapitel beskriver det tillvägagångsätt som används för att komma fram till det 

resultat som denna rapport presenterar.  

Jag gjorde en kvalitativ undersökning när jag testade min frågeställning där jag utgick från 

nio testpersoner. De testpersoner som intervjuades hade en spridning när det gällde 

filmintresse, val av filmgenre och spelintresse. Detta för att erfarenhet och intresse av film 

och spel troligtvis kan påverka upplevelsen och känslan. Fem av intervjupersonerna var av 

det kvinnliga könet. Könsfördelningen var jämn även om den inte antogs vara avgörande för 

slutresultatet men om det fanns tendenser för skillnader mellan mäns och kvinnors 

upplevelse, så har det noteras och diskuteras i slutsatsen.  

Efter de nio intervjuerna var det inte möjligt att dra några direkta slutsatser men det var 

tillräckligt för att se eventuella skillnader och diskutera den insamlade datan. Mängden 

testpersoner har alltså varit begränsad, då kvalitativa metoder får en större mängd data än 

en kvantitativ metod, som fokuserar mer på ett större antal testpersoner och strukturerade 

mätningar (Bryman, 2002, s. 300). Jag valde att först låta testpersonerna titta på den 3D-

miljö jag hade skapat med hjälp av en kameraåkning genom miljön. Testpersonerna delade 

jag in i tre olika grupper. De som enbart fick se den harmoniska miljön, de som enbart fick se 

den dramatiska miljön och de som fick se båda. Denna uppdelning gjorde jag eftersom 

resultaten kan påverkas beroende på vad man har sett tidigare. Efter att ha visat ett 

filmklipp för varje ljussättning valde jag att intervjua testpersonen och ställa relaterade 

frågor. Ett exempel på fråga var:  

Vilka känslor skulle du beskriva för hur du upplever den här scenen/scenerna?  

De enskilda intervjuerna utfördes på testpersonerna för att få reda på hur de upplevt de 

skapade miljöerna. Intervjuernas huvudsyfte var att analysera hur väl testpersonerna 

upplever de skapade scenerna och om deras känsla stämmer överens med den känsla som 

scenerna var tänkta att förmedla, det vill säga harmonisk eller dramatiskt. Anledningen till 

uteslutandet av fokusgrupper var för att få en god spridning på det insamlande materialet. 

På detta sätt kunde också gruppåverkan undvikas då undersökningen handlade om 

känsloupplevelser för den enskilde individen.  

Intervjuerna var icke strukturerade och öppna eftersom intervjupersonerna skulle få fritt 

spelrum att beskriva sina känslor. Anledningen till att en kvalitativ metod valdes framför en 

kvantitativ var för att fokus låg i att lyfta fram de personliga upplevelserna hos 

testpersonerna. Detta ses vara av större betydelse i en undersökning av denna form där 

vikten ligger i att få ut information som kan användas som underlag för slutdiskussionen. 

Synpunkter kring respondenternas upplevelse skulle lättare kunna gå till spillo i kvantitativa 

undersökningsmetoder som till exempel enkätundersökningar, vilka har ett större fokus 

kring kvantifierbar data. Denna insamlade data gav i sin tur inte några direkta slutsatser som 
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man kan generalisera, dock gick det att visa på tendenser som var användbara i en 

slutdiskussion.   

Den insamlade informationen från intervjuerna fördes samman och presenterades i form av 

en diskussion och slutsats i den sista delen av rapporten. Tyngden i diskussionen ligger på att 

analysera insamlad data från de utförda testerna. Med hjälp av denna analysmetod ämnar 

jag diskutera frågan om hur man skapar harmonisk eller dramatisk stämning i en digital 3D-

miljö med enbart hjälp av ljussättning? 
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6 Genomförande  
I följande kapitel presenteras genomförandet av det projekt som skapats utifrån 

problemformuleringen. Presentationen kommer att följa en strukturerad ordning som gör 

det lättare för läsaren att följa med hur jag gått tillväga under arbetsprocessen. Under större 

delen av denna har jag utgått från Sharon Calahans artikel Storytelling through lighting: a 

computer graphics perspective (1996) som handlar om hur man med hjälp av ljussättning kan 

skapa en känsla i en 3D-genererad miljö. Calahan belyser också vad komposition, skala och 

storlek har för betydelse i samband med ljussättning. Sharon Calahan arbetar som Lighting 

Supervisor på företaget Pixar och har bland annat varit med i skapandet av Toy Story (1995). 

Jag har också tagit del av Rudolf Arnheims Art and Visual Perception: A Psychology of the 

Creative Eye (2004) vars innehåll belyser relationen mellan psykologi och konst. Boken 

diskuterar också hur man på olika sätt kan påverka utseendet på objekt för att skapa en 

helhet. Författaren nämner hur man med bland annat hjälp av form, balans, storlek, färg och 

position kan påverka människans psykologiska tankar kring det man ser och hur detta 

uppfattas.   

6.1 Förarbete  
Innan verket påbörjades gjordes en strukturerad planering över projektet. I 

grundplaneringen valde jag även hur miljöns uppbyggnad och struktur skulle se ut. Detta 

gjorde jag genom att rita planskisser över miljön i programmet Adobe Photoshop (Figur 7). 

Jag noterade också vilka objekt som skulle vara med i scenen, samt uppskattade hur lång tid 

det skulle ta för mig att skapa varje objekt. Med hjälp av en planering kunde jag reducera 

bort tänkbara modeller och arbetsmoment vilket var viktigt för att sätta en begränsning för 

projektet. Under denna fas gjorde jag också efterforskningar i UDK, det program jag till slut 

använde för att sätta ihop mina skapade modeller och för att ljussätta miljön. Dessa 

efterforskningar handlade till stor del om vilka tekniska möjligheter och begränsningar som 

finns för ljussättning i UDK. Enligt Calahan är det också viktigt att för sig själv kunna 

visualisera hur det slutgiltiga resultatet kommer att se ut (Calahan, 1996), vilket är något 

som jag hela tiden haft som en underliggande tanke under projektets gång. 
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Figur 7 Skiss över miljöns layout sett från ovan. 
 

6.2 Progression  
Denna fas började med att jag blockerade ut miljön och byggnadernas grundläggande form 

där jag försökte att få en känsla för scenens proportioner, volym och struktur (figur 8). Detta 

gjorde jag i programmet Autodesk Maya. Jag har hela tiden utgått från proportioner av en 

människa när jag har modellerat objekt till scenen. På detta vis kunde jag ganska snabbt se 

om det var något som behövde ändras utifrån min planeringsskiss. Under projektet gång har 

jag arbetar med moment som modellering, texturering och ljussättning tills jag ansåg att 

miljön var färdig. Eftersom miljön jag skapade var tänkt att spegla ett verklighetstroget 

samhälle har jag använt mig av riktiga foton som referensbilder i mitt skapande av modeller, 

både för proportioner och under textureringsfasen.  
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Figur 8 Blockering av byggnader i Autodesk Maya.  
 

6.3 Verket 
Mitt arbete resulterade i en miljö med två olika ljussättningsalternativ, harmoniskt och 

dramatiskt, som syns i figur 11 och 12. Denna miljö har ett tema likt en miljö från 

mellanöstern med byggnader av sten och murbruk. Alla modeller och texturer är skapade 

från grunden där jag hela tiden haft i åtanke att de ska passa med varandra. Miljön var 

spelbar i 3D-motorn UDK med fungerande kollisions-boxar för aktuella modeller. Kollisions-

boxar är till för att förhindra en spelare att springa rakt igenom till exempel en byggnad.  

Med att miljön är spelbar menar jag att en spelare kan röra sig fritt inom ett begränsat 

område inom scenen. Omgivningen och miljön bygger till stor del på den grundskiss som jag 

gjorde i planeringsfasen där också valet av tema trädde i kraft. Det är värt att nämna att 

vissa avskiljningar har gjorts från grundplaneringen för att det i efterhand, i en 3D-miljö, är 

lättare att se helheten för hur modeller förhåller sig till varandra. Mer om designval som har 

gjorts under projektet kommer jag att diskutera under nästa kapitel.   
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7 Arbetsmoment och designval 
För att ge en inblick i det arbete jag skapat tänker jag i följande kapitel gå igenom de olika 

arbetsmoment som varit fokuspunkter under processens gång. Under dessa arbetsmoment 

har estetiska val skett vilket till slut har varit avgörande för hur mina slutgiltiga miljöer med 

olika ljussättningar såg ut. Nedan följer en diskussion till mina designval under projektets 

gång.  

7.1 Miljö 
Som jag nämnde tidigare valde jag ett tema tidigt i projektet, detta för att kunna avgränsa 

mitt arbete och få en röd tråd genom hela scenen. Miljön var i största del inspirerad av en 

mindre by någon stans i mellanöstern.  Jag valde att göra en utomhusmiljö vilket också 

begränsade mina ljussättningsalternativ. Denna begränsning gjorde jag eftersom jag enbart 

har två olika stämningar som jag vill skapa med hjälp av ljussättning. Hade jag valt att skapa 

både inomhus -och utomhusmiljö hade det varit svårt att avgränsa ljussättningen då allt fler 

ljustekniker hade krävts. Det hade också gjort det svårare att koppla ljussättningen till de 

metoder jag gick igenom under kapitel 3. Eftersom min problemformulering grundar sig i hur 

man kan skapa olika typer av stämningar med enbart ljussättning, uppstår ett problem i valet 

av vilken typa av miljö som ska ljussättas. Det finns en risk att personer som testar spelmiljön 

eventuellt kan skapa en sig känsla oavsett vilken typ av ljussättning som finns. I mitt fall där 

jag skapade en miljö som respondenter psykologiskt kan relatera till dramatik. Jag såg inte 

detta som ett större problem när jag skulle testa min problemformulering då scenen såg 

exakt likadan ut förutom de både olika ljussättningsalternativen. Oavsett vilket typ av miljö 

som spelaren placeras i kommer denna att skapa en uppfattning, om det så är en gränd i 

New York eller en gata i Irak. Det viktigaste i min undersökning är själva ljussättningen i sig, 

inte vilken miljö som denna ljussättning är placerad i. Det är också värt att nämna att oavsett 

vilken miljö som jag skapat så hade det varit svårt att bortse från min egen bakgrund, genus, 

kultur och inspirationskällor som jag bär med mig från tidigare. Detta kan eventuellt ha 

speglat av sig i den grafiska stilen. Calahan menar att de flesta konstnärer lutar sig mot sin 

egen intuition för att bestämma om en komposition fungerar. Dock menar hon att det finns 

psykologiska studier för hur ögat och hjärnan spelar en stor roll när det kommer till de val en 

konstnär väljer. Hon nämner bland annat gestaltteorin vilket också är en teori som går att 

läsa om i Rudolf Arnheims Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye (2004). 

Teorin grundar sig i hur vi människor hela tiden söker efter en helhet eller ett mönster. Om 

man inte följer de principer som finns i denna teori riskerar konstnären att skapa en miljö 

som är svår att organisera för ögat. Detta i sin tur bidrar till att betraktarens ögon snabbt 

tappar intresse. (Calahan, 1996) 

Gestaltteorin förklarar också att det är viktigt att skapa en intressepunkt i en bild. Att ögat 

behöver någonstans att fokusera på. Enlig Calahan kan en bild ha flera intressepunkter men 

att en behöver vara dominerande. Hon beskriver att det går att skapa intressepunkter på 

flera olika sätt bland annat genom kontrast, vinklar, form och balans. Detta hade jag hela 

tiden i åtanke när jag skapade den miljö som jag har arbetat med.  
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7.2 Modellering 
Under hela projektets gång arbetade jag iterativt för att lättare kunna testa en modells skala 

och hur den passade in i miljöns komposition. Detta har varit viktigt då jag hela tiden har 

strävat efter att återspegla verkligheten med min miljö. Jag har hela tiden sett till att hålla en 

jämn nivå med polygonantal över hela scenen. På så vis hålls en jämn detaljnivå vilket kan 

upphäva känslan av att ett objekt sticker ut mer än ett annat. För de modeller jag skapat har 

jag noga analyserat referensbilder och beskrivningar. Detta bidrog till en sammanhängande 

grafikstil som passar in den det valda temat, vilket kan kopplas till Arnheims teorier om att 

helhet är viktigt för att skapa ett intresse och förtroende för miljön. Calahan menar också att 

komposition är en viktig del för att stärka tittarens seende (Calahan, 1996). Hon menar att 

det inte finns några direkta regler att följa men att det definitivt finns en struktur för att 

utforska de kreativa möjligheterna som finns i skapandets process.  Detta kan relateras till 

Arnheims tankar som menar att om man vill känna en närvaro inom konst så måste man 

först och främst se skapandet ur ett helhetsperspektiv; Vad ger färgerna, dynamiken och 

formen för känsla (Arnheim, 2004)? 

7.3 Ljussättning  
Själva ljussättningen som står till grund för min problemformulering skedde under en senare 

del av projektdelen då den första delen bestod av att skapa miljön och bygga upp den. För 

att göra ljussättningen för de olika stämningarna dramatisk eller harmonisk utgick jag till 

största del från de belysningstekniker jag nämnde under kapitel 3. Detta för att kunna 

koppla samman den ljussättning som jag skapat i UDK med den som finns i till exempel film-

noir.  

En viktig egenskap som kan användas när man arbetar med ljussättning i UDK är ett verktyg 

som heter Lightning Only. Med hjälp av detta verktyg kan man enkelt se hur ljussättningen 

ser ut i UDK utan att behöva bli påverkad av modellernas textur eller materialegenskaper (se 

figur 9). På så vis underlättade det för mig att få fram de stämningarna som jag var ute efter 

utan inflytande från miljöns texturer eller atmosfär. En annan egenskap som har varit viktig 

under mitt arbete är verktyget Unlit som i UDK stänger av alla ljuskällor i scenen. Scenen blir 

då upplyst av ett monotont ljus där alla objekt i scenen har samma form av ljussättning (Se 

figur 10). Med hjälp av denna metod har jag kunnat jämföra hur scenen sett ut utan någon 

speciell form av ljussättning och med den slutgiltiga ljussättningen, för att se om några 

ljuskällor till exempel behöver förstärkas eller reduceras.  

Eftersom jag begränsade min miljö till att vara utomhus är solen den största och starkaste 

ljuskällan. Det är också den ljuskällan som jag till störta del experimenterade med för att 

skapa de olika stämningarna. Valet av position, styrka och färg hos denna ljuskälla spelade 

då en viktig roll i de ljussättningar jag arbetade med. För en bra ljussättning är det viktigt att 

lyfta fram de objekt som man vill att betraktaren ska se (Calahan, 1996). Calahan menar 

också att komposition är en viktig del för att styrka det betraktaren ser. Hon skriver att de 

teorier och den forskning som finns kring hur man skapar en helhet i en bild är avgörande för 
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hur ljussättningsprocessen går till, beroende på vad man vill skapa för känslor. Calahan 

skriver att kvaliteten, kvantiteteten, placering, och typ av ljus är bidragande faktorer till 

miljöns känsla.  

Nedan förklarar jag de tillvägagångsätt som användes när jag skapade ljussättningen för 

scenerna med de olika ljussättningsegenskaperna. Denna förklaring är nödvändig för att 

kunna visa likheter mellan hur jag har ljussatt miljön och hur man kan ljussätta inom film.  

Exempel på ljussättning inom film finns tydligare förklarat i kapitel 3 i rapporten. 

I figur 11 som visar harmonisk ljussättning använde jag mig av en high key-ljussättning där 

jag har använt mig av flera ljuskällor som fick lysa upp miljön. Totalt i scenen med high key-

belysning finns det tio ljuskällor. Ett huvudljus som hade till uppgift att motsvara solens 

egenskaper, vidare finns det två stycken upplättningsljus som lättar upp skuggornas 

kontraster och hårdhet. Utöver detta är det utplacerat svaga ljuskällor i scenen som är till för 

att ljusa upp vissa områden där skuggorna blev allt för mörka. Detta kan kopplas till hur man 

ljussätter i film för att skapa en positiv och lugn känsla. För att ge ett exempel på hur ett 

objekt i scenen är ljussatt kan man titta på brunnen i mitten av scenen. Denna är upplyst 

från tre olika håll varav en ljuskälla är något starkare. Detta resulterar i att objektet inte får 

några kontrastrika eller hårda skuggor vilket kan jämföras med den teoretiska bakgrunden i 

kapitel 3 för hur man ljussätter till exempel komedifilm. Med dessa teorier som grund ger 

det miljön ett harmoniskt intryck då jag har försökt att efterlikna denna ljussättning genom 

hela scenen.     

Till skillnad från ljussättningen i figur 11 har jag istället använt mig av få ljus för miljön i figur 

12 som visar dramatisk ljussättning. Detta för att skapa en low key-belysning vilket jag 

tidigare nämnde är en återkommande ljusteknik inom till exempel film-noir. Totalt i denna 

scen finns det två ljuskällor, ett huvudljus och ett upplättningsljus med svag styrka. Här kan 

man tydligt se att det är mörkare och hårdare skuggor än i scenen som är tänkt att illustrera 

harmoni. Jag valde också att vrida och sänka ljuset som ska symbolisera ljuset från solen. På 

detta vis får scenen större och mer skuggor vilket bidrar till skarpare kontrast vilket också går 

att jämföra med ljussättning i film-noir. För att knyta an till ljussättningen i figur 11 kan man 

även i figur 12 nämna brunnen i mitten som ett exempel. Här är brunnen till stor del upplyst 

från en sida vilket skapar en tydlig kontrast mellan ljuspunkt och skugga. Vissa partier av 

brunnen är till och med helt svarta. Även denna form av ljussättning går att koppla till de 

teoretiska bakgrundspunkterna som nämns i kapitel 2 för hur man ljussätter film-noir. Denna 

scen skapar på så vis ett dramatiskt uttryck.   
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Figur 9 Skärmdump från miljön med Lightning Only 
 

 

 

Figur 10 Skärmdump från miljön I UDK med unlit ljussättning 
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Figur 11 Skärmdump från miljön i UDK med harmonisk ljussättning 

 
 

 

Figur 12 Skärmdump från miljön i UDK med dramatisk ljussättning 
 

 

 



 

 22 

7.4 Sammanfattning  
Nedan sammanfattar jag mitt genomförande för att ge en övergripande bild av arbetet och 

det slutgiltiga resultatet. 

Mitt mål var att skapa en miljö som underlag för de två olika stämningarna harmoni och 

dramatik som enbart skulle åstadkommas med hjälp av ljussättning. Miljön var planerat att 

vara den exakt samma för de båda scenerna men med olika ljussättning. Efter planeringen 

började jag att bygga miljön med hjälp av Autodesk Maya och 3D-motorn UDK. Miljön blev 

en del av en by placerad någon stans i mellanöstern. Under modelleringen av objekten 

använde jag mig av mätinstrument för att skapa realistiska proportioner för hela scenen. Jag 

använde mig även av fototexturer under textureringsprocessen för att skapa ett så realistiskt 

utseende som möjligt då mina scener var tänkta att återspegla verkligheten. Här har även 

referensmaterial i form av bilder haft en stor betydelse för att kunna ge ett realistiskt 

resultat. Det var även 3D-motorn UDK som jag använde för att ljussätta de två scenerna. För 

ljussättningsprocessen tog jag del av de teoretiska utgångspunkterna som nämndes under 

kapitel 3. Detta för att kunna återkoppla mitt verk till de teoretiska utgångspunkter som står 

till grund för min problemformulering.  Under processens gång tog jag även del av litteratur 

för vad som är viktigt att tänka på när man skapar komposition och dynamik i en bild. Hur 

detta sedan kopplas till ljussättning för en miljö var väsentligt under hela min arbetsprocess. 

Denna litteratur finns angiven under första delen av kapitel 6.  

Mitt slutgiltiga verk resulterade således i två scener med olika ljussättning som visar tecken 

på harmoni eller dramatik utifrån den teoretiska bakgrunden som nämns i kapitel 3.  Det är 

dessa två scener som testades på ett antal försökspersoner, som intervjuades för att få fram 

vad de fick för uppfattning om stämningen i de båda miljöerna. Intervjuerna analyserades 

och diskuterades sedan i relation till min frågeställning. Denna analys och diskussion finns att 

finna under nästa kapitel.   
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8 Undersökning/ Utvärdering  
Den huvudsakliga frågeställningen för den här rapporten handlade om huruvida det enbart 

med hjälp av ljussättning går att skapa dramatisk eller harmonisk stämning i en digital 3D-

generad miljö.  

För att få svar på min frågeställning gjorde jag en undersökning huruvida miljöernas 

atmosfär och stämning stämde överens med det tänka slutgiltiga resultatet. Jag använde mig 

av totalt nio informanter som i sin tur delades in i tre grupper. Två som såg vardera av 

ljussättningarna och en som såg båda. Detta eftersom utvärderingen och analysen får ett 

bredare spektrum vilket bidrar till en djupare slutdiskussion. Under utvärderingen har jag 

inte lagt något större fokus på genus så i min undersökning finns det med både killar och 

tjejer. Det kan finnas eventuella skillnader eller likheter mellan vad de båda könen tycker 

och tänker men det var inte relevant för min frågeställning. I min undersökning valde jag 

även att få med en bred åldersskillnad eftersom det på så vis kan leda till en intressantare 

analys. Detta är något som jag också hade i åtanke under den senare analysen.   

Alla informanter gjorde undersökningen enskilt. På så vis kunde jag undvika eventuella 

påverkningar som kan uppstå när man arbetar i grupp. Undersökningen för alla informanter 

var snarlika eftersom jag ville att alla skulle få samma uppfattning av de två olika 

stämningarna jag skapat med hjälp av ljussättning.  

8.1 Genomförande 
Intervjuerna började med att varje informant fick titta på ett klipp från den miljö som 

skapats. Eftersom jag ville få en bred undersökning lät jag tre personer enbart få se miljön 

som var tänkt att simulera en harmonisk känsla, tre som endast fick se den dramatiska 

scenen och tre som fick se de båda scenerna.  Efter att de sett klippen började jag med att 

ställa frågor. Under intervjuerna hade jag nio huvudfrågor, men de ledde ofta till följdfrågor 

(se bilaga 1). Anledningen till att jag hade dessa huvudfrågor var för att få en röd tråd genom 

varje intervju och inte låta svaren på intervjuerna bli allt för spretiga. Varje session spelades 

också in vilket underlättade vid en sammanställning. Jag kunde därför gå tillbaka och lyssna 

ifall det var något som jag hade missat eller behövde höra igen. Medellängden för varje 

intervju var runt tio minuter vilket jag ansåg var tillräckligt för att täcka av de frågor som jag 

hade. Alla intervjuer, förutom en, ägde rum mellan fyra ögon. Den sista intervjun skedde 

över internet med ett kommunikationsverktyg som heter Skype.   

8.2 Resultat 
I följande kapitel går jag igenom de resultat som jag fick från intervjuerna. 

Resultatsammanfattningen är övergripande för att ge en bild av vad varje person hade för 

åsikt. Detta bidrar till att det blir lättare för läsaren att hänga med under den senare 

analysen av resultaten.  
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8.2.1 Harmoni (scen 1) 
Den första personen som enbart fick se miljön med en harmonisk känsla hade inga direkta 

starka kopplingar till videospel eller datorspel. Hon hade provat på att spela några spel men 

erkände att hon inte var direkt insatt i spelvärlden. Om det var något spel som hon föredrog 

var det främst pusselspel. När det kommer till filmer så föredrog hon främst romantiska 

komedier och Disneyfilmer. Hennes spontana reaktioner efter att ha sett miljön var att hon 

fick en känsla av att det var en öde stad som skulle passa bra in i ett skjutspel. Anledningen 

till att hon kände ett obehag när hon såg klippet var att det inte fanns några människor och 

hon väntade på under hela klippet att något skulle hända. Men eftersom det fanns 

upphängda kläder så trodde hon att det nyligen hade blivit öde. Hon poängterade dock att 

om det funnits människor i miljön hade hennes agerande blivit annorlunda. Då hade hon 

släppt obehaget och tyckt att det bara hade varit en vanlig by.  Hon blev nyfiken av varför 

husen var placerade som de var och vad som fanns runt omkring. Om hon själv hade blivit 

placerad i miljön hade hon utforskat brunnen och letat efter vatten eftersom hon tyckte att 

det såg väldigt varm ut.  

Den andra personen som fick se ett klipp från denna miljö var en erfaren videospelare som 

såg detta som ett fritidsintresse som han brinner för. Om det var någon typ av genre han 

föredrog så var det first-person-shooters (FPS). När jag frågade om vilka filmer han föredrog 

var det oftast fantasyfilmer. Han spontana reaktion efter att ha sett klippet var att han 

kunde koppla det till en bana i ett FPS-spel som heter Battlefield Bad Company 2 (Digital 

Illutions CE, 2010). Han ansåg att miljön var tänkt att utspela sig någonstans i arabvärlden då 

han tyckte att byggnadens konstruktioner stämde överens med något som skulle kunna 

finnas i till exempel Iraq. När jag frågade om vad han upplevde för känslor när han såg filmen 

tyckte han att det var en häftig krigsmiljö som han skulle vilja spela i ett FPS-spel. Han tyckte 

också miljön kändes levande med hjälp av träd och mattor som rör sig. Han imponerades 

också över detaljrikedomen som fanns i hela scenen vilket han tyckte bidrog till att hela 

scenen hade en röd tråd. Hade han själv blivit placerad i miljön hade han försökt att söka 

skydd eller fly därifrån då han ansåg att det var en miljö som var kopplad till krig. Eftersom 

han tyckte att miljön såg fantastisk ut hade han gärna velat röra sig fritt i miljön och 

utforskat omgivningen.  

Den tredje personen som fick se den harmoniska miljön var den yngsta bland alla 

informanter. Hon ansåg sig inte ha spel som ett fritidsintresse men de gångerna hon spelade 

spel blev det mest pussel- eller relationsspel likt The Sims 3 (Electronic Arts, 2009). Inför 

frågan om vad hon tycker om för filmer så var hon övertygad om att komedi- och 

äventyrsfilmer var det bästa hon visste. Hennes spontana känsla för denna miljö var att hon 

tyckte att det såg väldigt varmt- och torrt ut. Hon kunde tänka sig att denna miljö utspelade 

sig någonstans i en liten by i Afrika mitt ute i Öknen. När hon förklarade vad hon fick för 

känslor när hon såg denna scen så tyckte hon att det såg mysigt ut. Detta trodde hon 

berodde på att byggnaderna var små och att byn såg charmig ut med träden och alla objekt 

som fanns i miljön.  



 

 25 

Det som hon tyckte drog mest uppmärksamhet till sig var brunnen som var placerad i 

centrum av miljön. Hon tyckte att det hade varit intressant att titta ner i brunnen och se hur 

djup den var vilket svarade på frågan om vad hon skulle göra om hon själv blev placerad i 

miljön. Hon förklarade att hon hade letat efter om det fanns några intressanta djur som man 

kunde kolla på. Hon kopplade denna miljö till en animerad film som hon hade sett för ett tag 

sedan som hon inte kom ihåg namnet på. Därför tyckte hon att denna miljö skulle passa bra 

in i en Disneyfilm som eventuellt handlade om människor som bodde ute i öknen.  

8.2.2 Dramatiskt (scen 2) 
Den första personen som fick uppleva den dramatiska miljön var inte helt främmande till 

videospel men ansåg att det inte var en del av vardagen. Om hon väl skulle spela ett 

videospel skulle det vara ett pusselspel där man var tvungen att tänka för att ta sig vidare. 

Det samma gäller filmer. Hon tyckte om utmanande filmer som inte är förutsägbara. Hennes 

spontana reaktion efter att hon sett klippet var att miljön kändes ödslig även om det skulle 

finnas folk i miljön. Hon kände en kuslig stämning och hon tyckte att det kändes som att man 

var iakttagen under klippet. När jag frågade om varför hon trodde att hon upplevde dessa 

känslor svarande hon att det var på grund av att miljön kändes tyst och att byggnaderna var 

slitna. Om hon själv hade blivit placerad i miljön hade hon varit avvaktande och 

tillbakadragen eftersom hon hade tänkt ett obehag av vad som skulle kunna tänkas hända. 

Hon kopplade också denna miljö till att vara placerad i mellanöstern, en lite mindre by 

mellan två stora städer. Sammanfattningsvis så kände hon någon form av sorg över hela 

scenen.  

Den andra som fick se den dramatiska scenen hade inga som helst kopplingar till dator eller 

videospel. Detta eftersom det aldrig funnits något större intresse. Hon hade heller inget stort 

intresse för film, men när hon väl tittade på film blev det oftast skräckfilm eller romantiska 

komedier då hon gillar spänningen i skräckfilm och humorn i komedifilmerna som får henne 

att skratta. Efter att hon hade sett miljön som var tänkt att bidra med en dramatisk känsla 

upplevde hon att det kändes som en zombiefilm eftersom hon tyckte att det kändes 

övergivet, tyst och dystert. Hon upplevde att scenen kändes otäck och fick en känsla under 

kameraåkningen av att någon zombie eller liknande skulle hoppa fram. Detta eftersom 

scenen enligt henne kändes väldigt mörk och läskig. Hon hade känt sig rädd om hon själv 

hade blivit placerad i miljön och hade försökt att leta efter överlevande människor. Hon 

upplevde också att byggnaderna var skrämmande eftersom de såg gamla och mörka ut. Hon 

ansåg också att scenen kunde passa lika bra i en film som i ett spel.  

Den tredje personen hade ett kraftigt band med video och datorspel eftersom han hade 

spelat spel i princip hela sitt liv. När han spelade spel var det först och främst FPS-spel 

eftersom han tyckte att det oftast var fartfyllt. Han nämnde att han också tittar mycket på 

film och kände sig bevandrad inom filmvärlden. Om det var något han inte gillade så var det 

skräckfilm eftersom han kände att de oftast var överdrivna och inte så trovärdiga. När han 

hade fått se miljön med kameraåkningen kunde han dra kopplingar till nutida spel som finns 



 

 26 

ute på marknaden. Det spel han nämnde var bland annat Call of Duty: Modern Warfare 2 

(Infinity Wards, 2009) vilket är ett spel som han har spelat mycket. Han nämner att det ser ut 

som en fattig lite mindre by som ligger någonstans i mellanöstern. Han fick känslan av att det 

var en spökstad med inte så mycket liv. Detta berodde på att det var helt tyst under tiden 

han fick se kameraåkningen och att det inte fanns några människor i miljön. Detta bidrog till 

att han satt förväntansfull och väntade på att något skulle hända. Han pekar ut träden som 

en fokuspunkt då han trodde att eftersom det var en av de få saker i scenen som rörde sig 

och för att färgen på bladen skapade kontrast mot den annars gråa bakgrunden. Hade han 

själv blivit placerad i miljön hade han känt lite obehag då han undrat hur han hamnade där 

och för att det är väldigt långt ifrån den verklighet som han annars lever i. På frågan om 

vilken typ av sammanhang han skulle kunna koppla miljön till så blev svaret tydligt. Han var 

start övertygad om att denna miljö passar bäst till ett videospel. Avslutningsvis när han fick 

möjlighet att tillägga mer tyckte han att det såg mycket tjusigt men också lite kusligt ut.  

8.2.3 Harmoniskt (scen 1) och Dramatiskt (scen 2)  
I följande del går jag igenom resultaten för de informanter som fick se båda miljöerna som 

var tänkta att simulera en harmonisk och en dramatisk känsla. Detta nämns tidigare under 

kapitel 7. 

Den första informanten som fick se de båda typerna av stämning spelade aldrig dator- eller 

videospel nu för tiden. De enstaka gånger hon hade spelat har det varit faktabaserade spel 

eftersom hon tycker att det är intressant att lära sig saker samtidigt som man spelar. Hon 

tittade också mycket på film, föredrar filmer som är verklighetstrogna och som återspeglar 

samhället eftersom det då är lättare att relatera till historien. Efter att hon hade sett de båda 

scenerna så tyckte hon att scen 2 passade bättre in på ett datorspel medan scen 1 kändes 

alldeles för ljus och odramatisk. I scen 1 tyckte hon det var lättare att hålla uppe 

koncentrationen eftersom det var lättare att se alla objekt och detaljer. Som de flesta andra 

så påpekade hon att detta var en liten by ute i öknen och menade att scen 2 kändes 

betydligt mer dyster, mörkare och gråare än scen 1 som nästan var för ljus för att vara 

verklig. Hon tyckte också att scenen som var tänkt att skapa en dramatisk stämning kändes 

mer oroväckande och stressad eftersom ljuset såg ut som det gjorde, medan i scen 1 fanns 

en mer lugn stämning eftersom den var ljusare och med varmare färger. Hon poängterade 

att det som skiljde de båda scenerna var ljuset.  Hon drog också uppmärksamhet till brunnen 

i de båda scenerna då hon tyckte att den stack ut och var snyggt gjord.    

Den andra som fick uppleva de båda stämningarna hade nästan aldrig spelat dator eller tv-

spel, trots att han var 47 år gammal. Detta trodde han berodde på att han var uppväxt i en 

miljö där det inte funnit några tillgångar till videospel. Han är inte särskilt insatt i filmer men 

när han väl ska titta på en film blir det oftast svenska kriminalfilmer.   

När han hade fått se de båda filmklippen var hans spontana tankar att den första scenen 

kändes betydligt trevligare och varmare, där solen signalerade att det var mitt på dagen. 

Medan scen 2 kändes mer öde och kallare eftersom det var senare på eftermiddagen. Han 
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tyckte att miljön påminde om något som skulle kunna utspela sig i Sydamerika då han tänkte 

på byggnaderna och klimatet. När jag frågade om vad för typ av känslor som han upplevde 

efter att ha sett de båda klippen så tyckte han att scen 1 kändes betydligt gladare eftersom 

den hade varmare färger och var ljusare. Han fortsatte med att säga att den andra scenen 

kändes mer dyster eftersom det var mörkare med större skuggor. Han upplevde det som att 

de båda miljöerna var väldigt trovärdiga vilket ledde till att det var enkelt att skapa en 

uppfattning om vilken känsla som fann i scenen. Informanten fokuserade till stor del på det 

som rörde sig i scenen, det vill säga träden och lakanen. Hade han blivit placerad i miljön 

hade han agerat olika beroende på vilken scen som han hade blivit placerad i. I den andra 

scenen hade han varit mer försiktig och rädd i och med att det var mörkare och det kändes 

som att det när som helst skulle hända något. Även om denna intervjuperson inte hade 

spelat några spel så skulle han ändå koppla dessa scener till ett krigsspel. Han trodde också 

att om det var ett spel så skulle han agera ungefär likadant som han hade agerat om han 

blev placerad i miljön. Det vill säga mer avslappnad i första scenen och mer avvaktande i 

scen 2.  

Den sista informant som fick uppleva de båda stämningarna harmoniskt och dramatiskt var 

väl bevandrad inom dator och videospel. Han föredrog storybaserade spel som har någon 

form av tvistad berättelse.  Han nämnde att han inte tittar mycket på film men att han tycker 

det är väldigt intressant när han väl gör det. Där föredrar han också spel som inte är allt för 

förutsägbara utan har en komplicerad berättelse. Hans första reaktion efter att ha sett de 

båda klippen var att scen 1 kändes mer livfull och berikad med färg. Detta bidrog enligt 

honom till att man såg detaljer i scenen bättre. Han trodde att det var solens placering som 

hade stor betydelse för hur stämningen i miljön kändes. Som många andra så tyckte han 

också att det var en liten by mitt ute i öknen någon stans i mellanöstern. Dock så upplevde 

han att det inte längre bodde några människo i scen 2 medan i den första scenen var byn 

fortfarande bebodd. Han fortsatte och tyckte att den mörkare scenen kändes mer dramatisk 

och att allt inte stod rätt till i skillnad från den ljusa scenen som kändes mer avslappnad. Han 

trodde att den största anledningen till att han fick dessa känslor hade med färg och ljus att 

göra. I den ljusare scenen upplevde han att alla objekt kändes varmare och mer upplyst 

vilket gjorde att det inte blev lika mycket kontraster för objekten. De delar som informanten 

såg som extra intressant var de saker som signalerade att det fanns tecken på liv. Det vill 

säga rispåsar, kläder eller liknande. I den dramatiska scenen uppmärksammade han träden 

eftersom de nästan såg döda ut när de var så grå och mörka. Hade han själv blivit placerad i 

scenen hade han varit mer orolig och spänd i scen 2. I den första scenen hade han känt sig 

mer som en backpacker som utforskar miljön och är nyfiken utan någon vidare oro. Han 

tyckte att scen 1 passade bättre in i ett spel medan scen 2 passade bättre in i en film. Detta 

eftersom han kopplade den första scenen till de spel han själv har spelat inom samma genre.   

8.1 Analys 
I följande del går jag igenom resultaten från undersökningen. Jag gör en övergripande analys 

för varje intervjugrupp som jag sedan kopplar till de tidigare beskrivna teorierna i rapporten.  
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8.1.1 Harmoni (scen1) 
Den första indelningen av intervjupersoner fick enbart se den miljö som var tänkt att skapa 

en harmonisk stämning. Detta med hjälp av ljussättning som motsvarar den teknik som 

används inom film för att ljussätta till exempel komedifilm.  

Resultaten från de informanter som enbart fick se den harmoniska miljön såg ganska snarlika 

ut, men ändå med vissa olikheter. Tanken med denna scen var att testpersonerna skulle 

känna ett lugn och värme när de såg miljön eftersom ljussättningen skapade få variationer i 

material och skuggor vilket bidrog till en upplyst stil. Detta går att läsa mer om under den 

teoretiska delen (kaptiel 3) i denna rapport. Två av de tre personerna som fick se denna miljö 

hade inte några större erfarenheter av videospel sedan tidigare. Här går det att se en ganska 

tydlig skillnad i resultatet. Den person som hade spel som ett fritidsintresse gjorde 

kopplingar till liknande spel under hela intervjun. Istället för att känna efter hur stämningen 

var så poängterade han istället hur häftig han tyckt miljön var och vilka möjligheter som 

fanns om han hade spelat ett spel som såg ut som den miljön. Möjligtvis kan det vara så att 

en tidigare erfarenhet av spel bidrar till att man jämför med liknande spel och därför 

fokuserar på saker som inte har med stämningen i sig att göra. Ett exempel på detta visades 

tydligt när jag ställde frågan om vilka känslor som miljön bidrog till. De informanter som inte 

hade spel som ett större intresse berättade om känslor på ett sätt som signalerade att de 

själva var placerade i miljön. Till skillnad från den informant som hade starka kopplingar till 

spel som i stället pratade om känslor kring hur det hade känts att interagera med miljön 

utifrån ett spelperspektiv.  

De andra två informanterna drog inga direkta kopplingar till spel utan nämnde mer saker 

som var relevanta för hur de upplevde miljön. Även om miljön var tänkt att framställa 

harmoni så tyckte en av informanterna att det fanns ett obehag. Dock nämnde hon inget om 

ljuset utan kände att det var saknaden av människor i miljön som gjorde att hon fick denna 

känsla. Gemensamt för de personer som såg denna miljö är att de upplevt att det varit 

mycket varmt och ljust i miljön. Detta upplevde en av informanterna bidrog till att miljön 

kändes mer levande. Denna imponerades också över detaljrikedomen som fanns genom hela 

scenen. Detta kan med stor sannolikhet kopplas samman till den ljussättning som används 

under den harmoniska miljön. I denna scen är alla objekt väl upplysta vilket troligtvis bidrar 

till att det är lättare att se detaljer i objekt då så lite är placerat i skugga och mörker. Här går 

det att se likheter med de exempel som nämns under kapitel 3 för hur komedifilm är ljussatt. 

Intressant är att den yngsta personen som fick uppleva denna miljö inte nämnde några ord 

som skulle kunna kopplas till dramatik. Hon tyckte istället att det var en mysig miljö som hon 

hade kunnat tänka sig att springa omkring i utan några känslor för obehag. Detta kan bero på 

att hennes koppling inte gjorts till spel som utspelar sig i denna miljö utan istället till den film 

hon tyckte att miljön påminde om.  
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8.1.2 Dramatik (scen 2) 
Den andra indelningen av intervjupersoner fick enbart se den miljö som var tänkt att skapa 

en dramatisk stämning. Detta med hjälp av ljussättning som motsvarar den teknik som 

används inom film för att ljussätta till exempel film-noir.  

De personer som fick se miljön som var tänkt att skapa en dramatisk känsla hade också 

betydligt mer likvärdiga svar än de som fick se den harmoniska miljön. De känslor som ofta 

nämndes i samband med denna scen var kusligt, iakttagen, övergivet och dystert. Här finns 

dock ett litet undantag för den informant som hade ett större videospelsintresse än de andra 

två. Han drog likt personen med spelintresse, som fick se den harmoniska miljön, kopplingar 

till andra spel och kände inte samma obehag som de två personer som inte hade spelat 

mycket dator- eller videospel. Troligtvis finns det också ett samband av vad personerna hade 

för form av filmintresse. En av informanterna gillade skräckfilm eftersom hon tyckte att 

spänningen var en attraktiv känsla. Det var också hon som tyckte att den dramatiska miljön 

kändes läskig, tyst och mörk. I skräckfilm används ofta ljustekniker som går att finna inom 

film-noir. Detta kan vara en anledning till att de personerna som har ett intresse för 

skräckfilm gör denna koppling. Till skillnad från den informant som avskydde skräckfilm 

eftersom denna oftast tyckte de var överdriva. Personen som hade videospel som ett 

fritidsintresse erkände dock att scenen kändes lite kuslig men använde inte alls lika 

bestämda ord om att miljön skulle signalera dramatik. Han använde tystnaden och 

avsaknaden av människor istället för ljuset som en anledning till att det kändes övergivet.  

8.1.3 Harmoni och dramatik (scen 1 & 2)  
De personer som fick se de båda miljöerna som var tänkta att signalera harmoni och 

dramatik hade ett betydligt konkretare utlägg om vad som påverkade dem i de båda 

scenerna. Detta har säkerligen att göra med att de kunde jämföra de båda scenerna och på 

så sätt se vilka skillnader eller likheter som fanns dem emellan.  

Under dessa tre intervjuer blev därför svaren ganska snarlika. Dock skiljde sig svaren en 

aning, likt i de andra två fokusgrupperna, beroende på om informanten hade spelat mycket 

dator- eller videospel sedan tidigare, då denna person drog kopplingar till liknande spel i 

genren. Alla de tre informanterna nämner ljuset och skuggorna som en av de största 

orsakerna till skiftande stämning. Här är alla tre överens att om de hade blivit placerade i 

miljön hade de känt ett visst obehag i den dramatiska scenen och varit mer avslappnade i 

den harmoniska scenen. De informanter som fick se båda scenerna gjorde inte lika starka 

kopplingar till att det var ett krigsdrabbat område, som de andra informanterna. Detta kan 

troligtvis ha att göra med att deras fokus hamnade på att jämföra de både scenerna istället 

för att se scenen som helhet och var den är placerad i för typ av samhälle eller värld. 

Till skillnad från de två andra fokusgrupperna var det ingen som nämnde avsaknaden av folk 

eller andra faktorer i själva miljön som en orsak till stämningen i miljöerna. Störst fokusering 

låg istället på vad miljöerna hade för typ av ljus och färg.  



 

 30 

8.1.4 Sammanfattad analys av intervjuer 
Sammanfattningsvis går det säga att informanterna överlag tyckte att scen 1 kändes varm 

och ljus medan scen 2 kändes mörk och kontrastfylld. Detta är synpunkter som stämmer 

överens med de teorier som nämnts tidigare i denna rapport om att high key-belysning 

bidrar till en harmonisk stämning medan low key-belsysning bidrar till en dramatisk 

stämning. Dessa synpunkter leder fram till svaret på min frågeställning. Genom att ta hänsyn 

till de ljussättningstekniker som används inom film går det alltså att skapa en dramatisk eller 

harmonisk stämning i en digital 3D-generead miljö med enbart hjälp av ljussättning. I fallet 

där informanterna enbart fick se en miljö var det svårare att direkt peka ut vad som gjorde 

att de upplevde en viss typ av känsla. När informanterna istället upplevde de båda miljöerna 

med dramatisk och harmonisk stämning var det lättare för dem att konkretisera vad som 

gjorde att de upplevde miljön på ett visst sätt, i detta fall ljussättningen och skuggorna. Det 

är värt att nämna att svaret på frågeställningen kanske kan skilja sig beroende på vad det är 

för typ av 3D-miljö som har skapats. I en extrem miljö till exempel ett övergivet, nerblodat 

sjukhus så kan det eventuellt vara svårt att påverka ljussättningen så att stämningen blir 

exempelvis harmonisk. I detta fall kanske det är andra faktorer än just ljussättningen som är 

mer betydande för vad man får för känsla.  I den miljön jag skapade går det dock att se 

tendenser som lutar åt att det enbart var ljussättningen som påverkade hur informanterna 

upplevde miljön.  
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9 Slutsatser 
Detta kapitel av rapporten reflekterar över det resultat jag fått fram genom min 

undersökning. Detta för att knyta ihop de teorier och den frågeställning som jag tidigare 

nämnt med resultaten från intervjuerna och på så sätt skapa en helhet i rapporten. Under 

detta kapitel nämner jag också exempel på vidare forskning.     

9.1 Resultatssammanfattning 
Efter att informanterna upplevt de båda miljöerna går det sammanfattningsvist att säga att 

de tillfrågade upplevde miljöerna harmonisk och dramatiskt i stort sätt så de var tänkta att 

uppfattas. Detta besvarar frågeställningen med att om man tar hänsyn till de 

ljussättningsegenskaper som används inom film går det alltså att skapa en harmonisk eller 

dramatisk stämning i en digital 3D-generead miljö med enbart ljussättning. Detta med hjälp 

av att låta informanterna uppleva miljön med en kameraåkning genom scenen för att sedan 

fråga hur dessa upplevde stämningen i miljön. Denna metod gjorde det alltså möjligt att dra 

slutsatser om hur informanterna upplevde miljön vilket gav svar på min frågeställning.   

Det var dock svårare för informanterna att förklara och ge konkreta exempel på stämningen 

när de enbart fick uppleva den ena miljön. Istället för att se ljuset och färgen som en orsak 

för känslan i scenen beskrev de istället objekten som fanns i miljön, den geografiska 

positionen av platsen i miljön som den störta anledning till att de fick de känslor som de 

beskrev. Detta kan troligtvis bero på att vi människor kanske behöver något att jämföra med 

för att ge konkreta exempel på hur vi känner och tänker.    

Det är också värt att nämna att de personer som fick se de båda scenerna, troligtvis blev 

medvetna om vad undersökningen gick ut på. Detta kan ha bidragit till att de blev påverkade 

och anpassade svaren till mina frågor, istället för att svara helt ärligt. Det går också att se en 

tydlig skillnad i hela undersökningen mellan de informanter som har dator- eller videospel 

som ett intresse och de som inte har det. De personer som hade ett intresse av video- eller 

datorspel hade ett större fokus på att jämföra miljön med tidigare spelade spel. I 

undersökningen är det dock inte aktuellt att nämna några skillnader eller likheter i svaren 

mellan de manliga och kvinnliga informanterna eftersom det är svårt att se några tendenser. 

Överlag ligger som sagt den störta skillnaden i svaren beroende på vad informanten har för 

spel – och filmintresse. De informanter som spelar mycket spel gör kopplingen till den 

känslan de upplever när de spelar liknande spel och de personer som istället tittar på film 

drar referenser till liknande filmer.  

Större delen av informanterna nämner de saker som är aktuella för att skapa en viss typ av 

stämning i en miljö, vilket går att finna under kapitel 3. Här är ljusets position, styrka och färg 

avgörande faktorer till att informanterna fick den känslan de beskrev. Efter en undersökning 

med hjälp av nio testpersoner går det därför att se vissa tendenser som pekat mot att det 

enbart med hjälp av ljussättning går att påverka hur man uppfattar en miljös stämning. 

Denna tendens blev betydligt starkare när en person fick uppleva två olika ljussättningar av 
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samma miljö eftersom det då blev lättare att jämföra dem. Kanske kan det också vara så att 

vi människor anser ljuset som en självklarhet, att vi faktiskt behöver någon annan 

ljussättning att jämföra med för att vi ska inse att det bland annat är ljuset som påverkar hur 

vi känner och upplever en miljö. Calahan skriver att om en karaktär i film är upplyst med 

ljusa toner och en annan karaktär är ljussatt med mörka kontraster, blir det lättare att dra 

slutsatser om karaktärernas personlighet än om man bara hade sett en karaktär i taget 

(Calahan, 1996). 

Resultatet för undersökningen har också bidragit till andra aspekter på hur ljussättning och 

miljön kan påverka upplevelsen. Detta är något som jag kommer att diskutera i följande två 

kapitel.     

9.2 Diskussion 
I denna del av rapporten så sätter jag in min undersökning i ett större perspektiv utanför min 

specifika problemformulering.  

Det största fokus i denna rapport var att skapa en miljö med två olika stämningar där ljuset 

hade en avgörande roll för hur man upplevde denna miljö. Detta skulle sedan visas för ett 

antal testpersoner för att utläsa om detta var möjligt. Som jag beskrivit under kapitel 3 kan 

det vara mycket svårt för att få till rätt typ av ljussättning i en miljö eftersom det är många 

moment inom belysning att ta hänsyn till. Det kan därför vara intressant att veta vad som 

verkligen behövs för att skapa en viss typ av känsla inom en digital 3D-generered värld. 

Eftersom det varit svårt att dra några diskreta slutsatser från min undersökning vill jag här 

diskutera mitt arbete ur ett större perspektiv och på så sätt se vad det ändå kan leda fram 

till. 

Att tillverka stora realistiska spel tar i dagsläget oftast lång tid och kostar mycket pengar att 

utveckla, därför är det viktigt att fokus läggs på rätt saker. Till exempel kanske det inte finns 

någon anledning att lägga ner allt för mycket tid på rätt ljussättning om denna ändå inte har 

något större betydelse för känslan i slutresultatet. Om det i stället visar sig att denna är det 

mest avgörande för att få fram en känsla behövs det eventuellt inte läggas ner lika mycket 

tid på texturer som ändå inte kommer att märkas i slutresultatet. Eventuellt kan det också 

vara så att det är alla dessa moment som bidrar till den slutgiltiga känslan för en miljö men 

då kan det vara viktigt att vara medveten om detta under ljussättningen för att skapa en röd 

tråd och en helhet.   

Efter resultaten från undersökningen är det intressant att diskutera vad som är själva målet 

med ljussättningen och i vilket sammanhang den ska komma. I vissa fall kan det eventuellt 

vara så att ljuset inte är tänkt att ha en avgörande roll för hur betraktaren ska uppleva 

miljön, utan är enbart till för att lysa upp scenen. Det kan också vara väsentligt att ha en 

målgrupp i åtanken när ljussättning sker. En yngre målgrupp som inte har särskilt stor 

erfarenhet av stämning i spel och film behöver troligtvis ytterligare faktorer än enbart ljuset 

som grund för en specifik upplevelse i en miljö. Samma gäller vad det är för typ av stil som 
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eftersträvas. Är det ett realistiskt spel kan inte ljussättningen vara allt för överdriven då 

detta inte blir trovärdigt. Samtidigt vill man givetvis skapa ett intresse hos betraktaren som 

gör att denne tycker att miljön är intressant.   

Därför tror jag att en undersökning som denna kan vara intressant för spelutvecklare som 

arbetar med ljussättning inom spel eller animerad film.   

9.3 Framtida arbete 
Denna typ av studie är något som förekommit i tidigare forskning om hur vi människor 

påverkas av ljus och färg. Exempel på detta kan finnas under kapitel 2. Dock finns det 

intressanta aspekter i min undersökning som kan vara värda att utveckla och arbeta vidare 

med. Ett exempel på hur man skulle kunna gå vidare med min undersökning är att låta 

informanterna också testspela miljön. Med att testspela menar jag att de kunde få röra sig 

inom ett begränsat område i miljön under en specifik tidsperiod. Detta kan leda till att 

testpersonen upplever en starkare känsla och därför kan berätta mer om vad den upplevde 

när den fick vistas i miljön. Här går det eventuellt att se skillnader i rörelsemönster mellan de 

som är vana vid tv – och datorspel, och de som inte har någon större erfarenhet av spel. 

Detta kan vara intressant för speldesigners om hur de ska utveckla miljöer som är tilltalande 

för olika målgrupper.  

Tidigare i min rapport pratade jag om lightning only i 3D-motorn UDK (se kapitel 7). Det hade 

också varit intressant att testa denna metod för att se om det är någon skillnad för hur man 

påverkas av en miljö som inte har några texturer eller material. På så vis hade det kanske 

varit enklare att utesluta om dessa saker påverkar stämningen i miljön, för att enbart 

fokusera på ljussättningen i scenen. Att kunna använda flera olika scener hade också varit 

intressant vid en framtida undersökning. Då kan man eventuellt se om det är skillnader på 

hur man upplever ljussättning i en scen beroende på vad den är tänkt att utspela sig i för typ 

av sammanhang. Likaså att skapa fler olika typer av stämningar med hjälp av ljussättningen 

kan leda till en större diskussion där det eventuellt går att se likheter eller skillnader i 

upplevelsen beroende på vilket ljusteknik som används.  

Först och främst kan undersökningen göras större med fler antal intervjupersoner för att på 

så vis kunna dra säkrare slutsatser kopplat till den uppsatta frågeställningen. Här hade det 

varit intressant att få med en större kulturell skillnad mellan informanterna för att på så sätt 

se om den kulturella bakgrunden har någon påverkan för hur en miljö uppfattas.  

Under min undersökning märkte jag att informanterna också hade fokus på motiven i bilden. 

Det hade därför varit intressant att forska vidare på om motiv, komposition, former och 

balans hade påverkat betraktaren i relation till vad det är för typ av ljussättning i miljön. Det 

kan då vara intressant att se hur en bestämd målgrupp påverkas i vissa situationer i dator – 

eller videospel. Denna forskning kan eventuellt i slutändan bidra till att man som spelare får 

en rikare upplevelse. 
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Bilaga 1 

Frågor för examensarbetet 

Frågorna är som underlag för intervjun med de informanter som har sett de två miljöerna. 

Dessa frågor är menat som huvudfrågor där även följdfrågor kan uppkomma.  

Intervjuperson: 

Datum:   

 

1. Hur ser din relation med dator/vidoespel ut?  

2. Vad föredrar du för filmer och varför?  

3. Vilken är din spontana reaktion efter du har sett denna miljö? 

4. Vart tror du att det är tänkt att denna miljö ska utspela sig?  

5. Vilka känslor skulle du beskriva för hur du upplever den här scenen/scenerna? 

6. Varför tror du att du upplever den typen av känslor.  

7. Fanns det delar av miljön som du ansåg extra intressant och i så fall varför? 

8. Om du blev placerad i miljön. Vart skulle du göra?  

9. I vilket typ av sammanhang skulle du koppla denna miljö till och varför?   


