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Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet är att utforska och undersöka om färg påverkar hur en 

miljö uppfattas. Miljön arbetet fokuserar på är placerad inom science fictiongenren. I 

konceptteckning för spelproduktion tecknas eller målas koncepten ofta gråskala för 

att sedan testas i olika färgkombinationer. Samma process och samma tekniker 

används vid framställande av bilden som är i fokus för undersökningen. För att 

framställa bilden gjordes studier på existerande science fictionkoncept och bilden 

arbetades fram via en iterativ process.  

Undersökningen genomfördes i form av en strukturerad intervju där tio studerande 

vid dataspelsutvecklingsprogrammet på Högskolan i Skövde medverkade. Resultaten 

visar på att förändring av en bilds färgton tydligt påverkar hur bilden uppfattas. 

Resultaten stämmer in med tidigare forskning inom ämnet. I slutet av arbetet ges 

förslag på framtida forskning och hur man kan använda sig av liknande 

undersökningar för att lättare kunna förmedla mer specifika känslor inom 

underhållningsprodukter som spel eller film. 

 

Nyckelord: färg, känsla, spel, science fiction, koncept 
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1 Introduktion 
Det finns flera områden inom koncepttecknande som är viktiga men ett av de viktigaste 

elementen är att kunna berätta en historia i bild. Historien som berättas måste synas i 

karaktärens kläder, i miljöernas formspråk och i spelets eller filmens ljussättning. Historien 

måste också berättas genom färger. Allt från färgscheman på karaktärernas kläder till färgen 

på ljuskällor. I mitt examensarbete har jag utforskat hur färg påverkar känslor och hur man 

kan applicera det på koncepttecknande. 

Jag börjar med att gå igenom grundläggande färgbegrepp där jag förklarar vad färg 

egentligen är. Jag tar upp färgharmonier och rör mig sedan vidare för att ta upp vad olika 

forskare säger om hur färg påverkar känslor. Jag går sedan igenom hur färg används i 

spelproduktioner och i animerad film. Som en avslutning på kapitlet går jag igenom vad 

science fiction är som visuell genre. 

Det praktiska arbetet bestod av tecknande av en bild i science fictionmiljö som jag sedan 

målade i gråskala. Jag färgsatte sedan bilderna med färger som skulle representera olika 

känslor för att kunna undersöka huruvida det tänka budskapet nådde fram.  

Jag studerade formspråk från olika koncepttecknare för att få en bättre förståelse för genren 

science fiction. Bilden skapades genom en iterativ process där jag tecknade flera mindre 

skisser i utforskande syfte för att sedan gå vidare och göra en målning i tillräckligt stor skala 

för utskrift på A3+. Jag målade bilden i gråskala och färgsatte den enligt färger som enligt 

tidigare forskning skiljde sig i vikt, värme och aktivitetsmässigt. 

Jag genomförde sedan tio strukturerade intervjuer där respondenterna ställdes inför tre 

frågor per bild och sedan två frågor gällande alla bilderna. Undersökningen genomfördes på 

studenter som går i årskurs tre på dataspelsutvecklingsprogrammet med inriktning grafik på 

Högskolan i Skövde.  
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är färg?  
Vitt ljus innehåller alla färger. Detta kan går att se genom att hålla en prisma framför en 

ljusstråle. När ljuset träffar prisman kommer färger att visa sig. De färger som syns kallas för 

spektrum. Det som bestämmer vilken färg ett objekt har bestäms av vilka färger objektet 

reflekterar. Om objektet upplevs som rött innebär det att det är det röda ljuset som 

reflekteras och allt annat ljus absorberas. Framstår objektet som vitt har allt ljus reflekterats. 

Framstår det som svart har allt ljus absorberats (Nilsson, 1999). 

 

Figur 1 Ljus som reflekteras färgar objektet. 
 

Färg delas upp i tre delar. De tre delarna är valör, mättnad och ton (Keyes, 2010). Ett sätt att 

beskriva ton är att likställa det med färgnamn, till exempel grön, röd eller gul. Det är tonen 

som bestämmer vilken färg det är. I traditionella färger (inte digitala) är tonen pigmentets 

färg (Sandberg, 2009). Ytterligare en förklaring av ton är att det är färgens färg. Fyrkanterna 

på bilden nedan har samma valör och mättnad. Det enda som skiljer fyrkanterna är deras 

ton. 

 

Figur 2 Fyrkanter med samma valör men skiftande ton. 
 

När Sandberg skriver om färg väljer han att inkludera temperatur som en fjärde del 

(Sandberg, 2009). Till skillnad från Keyes räknar han med temperatur som en del utöver 

valör, ton och mättnad. Det finns två sätt att se på temperatur. Antingen ser man på det ur 

en artistisk synpunkt där det syftar på om det är en varm eller en kall färg (Sandberg, 2009). 

Då förklaras temperatur genom åt vilket håll på färghjulet man rör sig från en given ton. Rör 

man sig för långt åt något av hållen går man dock över till en ny ton (Keyes, 2010).  Eller så 
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ser man det ur en vetenskaplig synpunkt där begreppet syftar till vilken färg en ljuskälla får i 

förhållande till sin faktiska temperatur. Högre temperatur innebär blåare ton på ljuset och 

lägre temperatur innebär mer rödorange ton (Brown, 1996). Båda infallsvinklarna motsäger 

det vanliga synsättet att rött är varmt och blått är kallt. Det finns många fler åsikter om 

varma och kalla färger inom det konstnärliga fältet. 

 

Figur 3 En rektangel där mättnaden minskas gradvis. 
 

Valör är en benämning på hur ljus en färg är. Det vill säga ljushet och mörkhet. En svartvit 

bild är endast uppbyggd av valörer till skillnad från en färgbild där även mättnad och ton 

spelar in. Mättnad är en benämning på hur ren färgen är. Det vill säga hur mycket grå som 

finns blandad i den. För att hjälpa till att förklara hur valörer skiljer sig ifrån ton och mättnad 

tar jag hjälp av en färgskiss. Skissen föreställer en byggnad i solnedgång. När ton och 

mättnad tas bort försvinner en del av informationen i bilden. Ljussättningen i sig är kvar 

likaså formerna då de i det här fallet förmedlas av valörer. 

 

Figur 4 Två versioner av en bild där den högra versionen endast består av valörer. 
 

Inom konst och färglära idag används något som kallas färghjul. Det var Isaac Newton som 

först ordnade spektrumets färger i en cirkel (Briggs, Okänt) (Keyes, 2010). Newton lade till 

färgen lila för att skapa en övergång mellan blå och röd. Färghjulet förädlades sedan till att 

bestå av 12 toner. Tonerna är baserade på tre primära färger som placeras med 120 graders 

avstånd mellan varandra. De primära färgerna är blå, gul och röd (Keyes, 2010). Genom att 

blanda två primära färger skapas sekundära vilka i sin tur läggs mellan de primära färgerna i 

cirkeln. Man fortsätter sedan med att blanda två sekundära färger för att skapa tertiära 

färger osv. Med hjälp av färghjul kan vi matcha gradantal till en ton. Genom att använda sig 
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av ett färghjul är det enkelt att se komplementfärger då det är motsvarande färg på andra 

sidan färghjulet. Färghjulet i sig är inte vetenskapligt. Det är ett verktyg som används när 

färger väljs till bilder, detta kan man göra i form av harmonier. Färghjulet jag har tagit upp 

tillhör ett av flera system för att organisera färg. Andra system inkluderar till exempel 

Munsells färgsystem som utgår ifrån 10 primära färger för att skapa sitt färghjul (Keyes, 

2010). 

 

Figur 5 Johannes Ittens färghjul. 

2.2 Färgharmonier 
Färgharmonier används för att bestämma vilka färger man väljer att inkludera i färgpaletten 

när man målar en bild. Färgharmonier är som det mesta annat i färglära inte regler utan 

riktlinjer och hjälpmedel. Färgharmonierna som jag går igenom utgår från Johannes Ittens 

teorier. Det finns även andra sätt att organisera färger i harmonier som jag inte tar upp i 

detalj,  bland annat Goethes lära om harmonier där färger paras ihop två och två (Sällström, 

1996) samt Munsells färgsystem som har en egen syn på harmonier. Jag tar upp följande 

harmonier för att ge en bild av variationen av de harmonier som finns. Detta är däremot, 

som sagt bara ett mindre urval.  

Akromatisk harmoni betyder färglös. Det här färgschemat består av en skala som går från 

vitt till svart. Detta kallas även gråskala (Sandberg, 2009). Genom att begränsa sig till gråa 

valörer är det enklare att se form och ljus. Den används naturligt när man arbetar med 

blyerts eller kol. 
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Figur 6 Akromatisk harmoni. Även kallad gråskala eller valörskala. 
 

Monokromatisk harmoni Består av en ton där valören ändras för att skapa en skala 

(Sandberg, 2009) (Keyes, 2010). Man kan se det som en färgad gråskala. Bilden nedanför är 

exempel på två monokromatiska harmonier, en blå och en rödbrun. I och med att det är ett 

litet steg från akromatisk till monokromatisk är det ett enkelt sätt att börja arbeta med färg 

samtidigt som man ser valörer tydligt. 

 

 

Figur 7 Monokromatisk harmoni. Skalor med samma toner men skiftande valörer. 
 

Analogisk harmoni är uppbyggd av färger som är bredvid varandra på färghjulet (Sandberg, 

2009). Den här harmonin används ofta när det är en dominerande färgad ljuskälla. I naturen 

kan detta ske när solen lyser på en skog och löven färgar ljuset under träden grönt (Keyes, 

2010). Ett annat exempel är undervattensmiljöer. 

Triadisk harmoni skapas genom att välja tre färger som ligger långt ifrån varandra på 

färghjulet. En effekt av detta är att man ger ett intryck av att använda en varierad palett 

även om paletten faktiskt i sig är begränsad (Keyes, 2010) (Sandberg, 2009). 

Komplementharmoni består av två färger på motsatt del av färghjulet till exempel röd och 

grön (Sandberg, 2009). De båda färgerna kompletterar varandra och bildar en enhetlighet i 

bilden. Genom att starkt ställa färgerna mot varandra skapas mer dynamik i bilden. Detta 

kallas komplementkontrast (Keyes, 2010). 

Delad komplementharmoni innehåller tre färger. Harmonin tas fram  genom att utgå ifrån 

en färg. Man tar sedan de två färgerna som är på vardera sida av grundfärgens 

komplementfärg (Sandberg, 2009).  
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2.3 Färg och känslor 
När Goethe skriver om hur färg påverkar sinnet delar han upp färgerna i två kategorier, plus 

och minussidan. Till plussidan tillhör gult, rödgult och gulrött. Till minussidan tillhör blått, 

rödblått och blårött. De två kategorierna påverkar, enligt Goethe, sinnet på olika sätt. Om 

plussidan säger Goethe följande: ”De gör sinnet rörligt, livligt, strävande”. Om minussidan 

säger Goethe däremot att ”De stämmer sinnet till en orolig, vek och längtande förnimmelse” 

(Sällström, 1996, s. 126-128). Liknande resultat och iakttagelser har gjorts i modernare 

studier där röd, orange och gul anses vara aktiva färger som förmedlar känslor som värme. 

Grön och blå i förknippas i samma studie med stillhet, bekvämlighet, lugn och kyla (Clarke & 

Costall, 2007). 

Att exklusivt binda en känsla till en färg är dock omöjligt. Flera färger stämmer in på flera 

känslor. Rosa och gula färgprover hade en stimulerande effekt och associerades med 

dynamism, glädje och njutning. Grön framkallade känslor som upprymdhet, avkoppling, 

livfullhet, förtroende och renhet. Blå framställdes som fridfull, lugn och kall. I de här 

exemplen kan man se likheter mellan de känslor som framkallats men även kontraster 

(Manav, 2006). Även detta stämmer in på Clarke & Costalls undersökning. Där kom de fram 

till att färger hade fler än en känslomässig tolkning och den baserades på erfarenheter och 

kulturell påverkan (2007). 

Olika grupper reagerar olika starkt på valör, mättnad och ton. Ett exempel kan hittas i 

undersökningen Cross-Regional Comparison of Colour Emotions Part I: Quantitative Analysis 

(Xin, Cheng, Taylor, Sato, & Hansuebsai, 2004), där de kommer fram till resultatet att den 

thailändska testgruppen var mer känsliga när det handlade om valörer. Samma 

undersökning visar även på att valör och mättnad hade störst påverkan på vilken känsla 

färgen representerade. Ton hade däremot en större påverkan när det kom till att bestämma 

om en färg var varm eller kall. Det kan även finnas samband med färgens värme och hur 

känslomässigt upphetsande färgen är (Clarke & Costall, 2007). 

Valör och mättnad har större betydelse för det känslomässiga intrycket av en färg än vad ton 

har. Färger med ljusare valör uppfattas som mjukare, färger med högre mättnad uppfattas 

som varmare oavsett vilken ton som används (Xiao-Ping & John, 2006). Liknande resultat 

hittas även i Clarke & Costalls undersökning där resultaten visar att ljusa färger uppfattas 

som lättare och gladare (2007). 

Även om skillnader mellan hur olika kulturer uppfattar färg och vilka känslor färger 

förknippas med är det inte nödvändigtvis stora skillnader. I undersökningen A Study of 

Colour Emotion and Colour Preference Part I: Colour Emotions for single Colours, kom man 

fram till att skillnaden mellan hur färg uppfattas var liten mellan britter och kineser. 

Skillnaden mellan män och kvinnor var även den liten men större än skillnader mellan 

nationaliteter. Dock fanns det vissa betydelsefulla skillnader, till exempel att kvinnor tyckte 

bättre om färger som var lätta och avslappnande till skillnad från män (Li-Chen, M. Ronnier, 

Woodcock, & Wright, 2003). Det finns däremot resultat som pekar på ett samband mellan 
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kvinnor och positiva reaktioner till svart (Manav, 2006). I Clarke & Costalls studie framställs 

svart som en symbol för elakhet och död men även som mystisk (2007). Det finns inga starka 

samband mellan vilka känslor färg framkallar och vilken utbildningsbakgrund personen i 

fråga har (Manav, 2006). 

Arnheim skriver i Art and Visual Perception (Arnheim, 1974) ”It is safe to state that color 

perception is the same for people of different ages, different backgrounds, or different 

cultures”. Däremot ska man inte ta för givet att färger uppfattas lika. Den personliga 

bakgrunden och tidigare upplevelser spelar in på hur han eller hon uppfattar en färg (Manav, 

2006). Förutom personens upplevelser finns det flera andra faktorer som spelar in på hur vi 

uppfattar färg, exempelvis kön, klimat och ålder (Xin, Cheng, Taylor, Sato, & Hansuebsai, 

2004). Inom den forskning som går det att hitta generella uppfattningar om hur människan 

upplever färg och hur färgens olika delar (ton, mättnad, valör) påverkar känslor. Genom att 

se på specifika data från olika länder går det dessutom att hitta generella drag om hur 

färgsättning bör anpassas för att passa ett specifikt land (Xin, Cheng, Taylor, Sato, & 

Hansuebsai, 2004). 

Angående färgharmonier går det att använda två färger tillsammans utan att det ändrar 
känslan färgerna ger var för sig. Man kan dock inte utgå ifrån att färgerna kommer passa 
samman, men känslorna färgerna i sig har kommer inte förgås (Li-Chen, M. Ronnier, 
Woodcock, & Wright, 2003). Ton har däremot en stark inverkan på om de två färgerna 
uppfattas harmoniera eller inte (Li-Chen & M. Ronnier, 2005). När tre eller fler färger 
används är resultatet svårt att förutse. Det finns däremot ett antal riktlinjer för vilka färger 
som passar i harmonier, till exempel färger med närliggande ton eller färger med liknande 
mättnad. Om färgerna i en harmoni hade för lika valörer uppfattades de som att de passade 
mindre ihop. Komplementfärger passade sämre ihop än harmonier med liknande toner. Det 
vill säga att ett analogt färgschema känns mer harmoniskt än ett komplementfärgschema 
(Szabo, Bodrogi, & Schanda, 2008). Även vilken valör färger har spelar in på hur harmoniskt 
ett färgschema uppfattas, färger med ljusa valörer passar bättre samman än färger med 
mörka valörer (Li-Chen & M. Ronnier, 2005). 
 
Man ställde även klassiska Munsellteorier om färgharmonier mot nyare teorier och kom 
fram till att de nya teorierna generellt var mer träffsäkra när det gällde att skapa 
färgscheman som uppfattades som harmoniska (Szabo, Bodrogi, & Schanda, 2008). De nya 
teorierna och metoderna är matematiskt avancerade och därför omständiga att använda (Li-
Chen, M. Ronnier, 2003). 
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2.4 Färg i förproduktion för spel 
För att komma fram till det slutgiltiga utseendet av en scen eller en miljö används ofta en 

process där ett koncept av scenen tecknas som det sedan görs variationer på. Detta görs för 

att testa olika infallsvinklar. Det visuella arbetet med spel fortsätter när miljön byggs upp i 

3D. Ett exempel på hur utseendet för en miljö utvecklas är följande bildserie som Pascal 

Casolari gjorde till spelet Alone in the Dark: Near Death Investigation (Eden Games, 2008). 

Bilderna är exempel på hur koncepttecknaren utgår från en bild och sedan gör variationer på 

den för att gestalta så många idéer som möjligt med minsta möjliga arbete. Genom att 

variera färgerna i bilden samt ändra på ljuset i bilden skapar Casolari variation mellan de två 

bilderna och kan på så sätt erbjuda mer alternativ till uppdragsgivaren (se figur 8-9). 

 

Figur 8 Bild på en park. Koncept till spelet Alone in the Dark. Gjord av Pascal Casolari. 
 

 

Figur 9 Bild på en park. Koncept till spelet Alone in the Dark. Gjord av Pascal Casolari. 
 

Att skapa färgvariationer på konceptteckningar är en vanlig praxis inom spel- och 

filmbranschen. Jason Chan förklarar och visar i sin film Character design volume 2: The Hero 

(Chan, 2009) hur han gör sina konceptteckningar i gråskala för att sedan lägga på färg. Detta 

gör han som sagts för att kunna göra snabba ändringar och skapa en mängd färgvariationer 

för att möta produktionens visuella krav. Genom att först använda gråskala tillåter det också 

koncepttecknaren att koncentrera sig på formspråk och valörer. Som ett exempel på detta 

har jag en egen bild jag målade under en förproduktion till ett spel. Bilden visar en 

konceptteckning på en karaktär gjord endast i valörer och en senare version där färg är 

pålagd. 
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Figur 10 Två versioner av ett karaktärskoncept. En i gråskala och ena i färg. 
 

Ett annat sätt att arbeta är att teckna bilden i gråskala och använda den som en referens för 

ljuset och valörerna i den slutgiltiga bilden som sedan målas direkt i färg (Sandberg, 2009). 

På detta sätt kan man även testa olika ljussättningar innan arbetet på färgbilden påbörjas. 

Brachna visar i sina filmer Snow mountain (2009) och Environment speedpaints volume 1 

(2009) exempel på en arbetsprocess där han målar direkt i färg. Detta är ett praktiskt val 

som koncepttecknare själva gör. De digitala verktygen tillåter ändå tecknaren att i efterhand 

experimentera med färger för att uppnå önskad effekt. 

Färgmanus används flitigt inom animerad film. Det är en färgtolkning av alla scenerna i ett 

manus och hur färgsättningen utvecklar sig genom filmen (Sandberg, 2009). Exempel på 

detta är de färgmanus som företaget Pixar släppt till filmerna Toy story 3 (Unkrich, 2010) och 

Up (Docter & Peterson, 2009). Det är inte nödvändigtvis färgerna i de specifika scenerna som 

skapar känslor utan effekten av att färgerna faktiskt ändras som bidrar till att stämningen 

och känslan ändras (Gurney, 2010). Sandberg pekar på samma sak. Berättelsen måste vara 

såväl visuellt som dramatiskt framåtskridande (Sandberg, 2009). 
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Figur 11 Färgmanus från filmen Toy Story 3 (Unkrich, 2010) gjord av Dice Tsutsumi. 

2.5 Science fiction 
Science fiction är en litteratur-, spel- och filmgenre som behandlar teknikens och 

vetenskapens inverkan på individen och samhället (Sterling, 2011). Tekniken och 

vetenskapen som används behöver dock inte existera i dagens samhälle utan är oftast av 

spekulativ natur men baserad på en trovärdig grund (Holmberg, Schröder, & Tapper, 2011). 

Science fiction sträcker sig över ett antal undergenrer både inom spel och film (Holmberg, 

Schröder, & Tapper, 2011). Exempel på detta inom spelvärlden är skräck: Alien vs. Predator 

(Rebellion Developments, 2010), byggsimulator: Startopia (Mucky Foot Productions, 2001), 

krig: Gears of War (Epic Games, 2006), racing: Wipeout HD (SCE Studio Liverpool, 2008), 

flygsimulator: Freelancer (Digital Anvil, 2003), MMO: Eve Online (CCP Games, 2003).  

Den visuella stilen inom science fiction är bred. Från folkslaget Na’vi i Avatar (Cameron, 

2009), till Dune (Lynch, 1984), och Star Wars: Episode VI (Marquand, 1983) som har 

mångfacetterad stil innefattande flera kulturer som inspirationskällor. Jag redogör mer 

noggrant för den visuella utgångspunkten i kapitel fyra.  
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3 Problemformulering  

3.1 Om färg och bilder 
Ett spel eller en film kan liknas med en berättelse och många av dem används och skapas i 

syftet att berätta en historia. Koncepttecknarens uppgift i en produktion av det här slaget 

varierar. Han kan teckna miljöer, designa kostymer, teckna storyboards och mycket mer. Det 

enda konstanta mellan varje projekt är att berätta en historia och det är koncepttecknares 

roll att berätta på ett sätt som förenar produktionen visuellt. Varje val av form, färg eller 

material görs för att på bästa sätt förmedla de känslor och upplevelser den specifika 

berättelsen kräver. 

Färg i spel och animerad film hanteras, som jag tidigare nämnt, till stor del i 

förproduktionen. Koncepttecknaren och art directorn måste ta beslut om hur varje scen och 

miljö ska ljussättas i relation till historien som ska berättas. Detta leder till en fråga. Hur 

påverkar färgen miljön eller scenen i fråga?  

Detta examensarbete tar ett steg i riktningen för att genrespecifikt undersöka hur färger 

påverkar känslor. Detta kan i sin tur agera vägledning till hur man kvalitetssäkrar en del av 

känslan i sin produkt. I ren klartext ger detta arbete koncepttecknare och art directorn 

verktyg för att kontrollera att deras koncept förmedlar det tänkta budskapet. Under 

litteraturstudierna har jag undersökt hur valörer, mättnad och ton påverkar känslor samt hur 

harmonier uppfattas. Jag har undersökt hur färg påverkar en bild och hur stor skillnad det är 

på hur bilderna uppfattas när färgerna byts ut. Då jag genom litteraturstudierna faställt att 

valör har störst inverkan på hur en färg uppfattas och att mättnad har störst påverkan på om 

en färg uppfattas som varm eller kall, kommer jag att koncentrera mig på ton. Genom att 

testa samma miljö i flera färgsättningar vill jag undersöka hur känslan och intrycket av bilden 

ändrar sig när den här variabeln ändras och vilka kombinationer som leder till vilket resultat. 

Jag vill även undersöka vad färgerna har för betydelse för hur platsen uppfattas, var 

scenariot utspelar sig när det egentligen inte finns något tecken på geografisk position. För 

att kunna uppnå detta kommer miljön jag ska undersöka färgerna i vara stängd och 

artificiellt belyst. Detta gör att bilden blir opåverkad av geografisk position. Den skulle kunna 

vara placerad på botten av ett hav, ute i rymden eller i en sandlåda. 

Frågeställningen lyder: Ändrar sig vår uppfattning av bilder beroende på färger? Hur 

påverkar färg uppfattningen om var bilden utspelar sig? 

Det bör nämnas att genomförandet av samma undersökning i en annorlunda miljö till 

exempel en fantasymiljö kan ha helt andra resultat. Min tolkning av detta är att människan 

associerar färg och form med tidigare upplevelser (Manav, 2006) (Arnheim, 1974). Detta är 

även en anledning till att samma undersökning kan göras på flera olika teman. Jag utgår ifrån 

forskning där färger undersökts isolerade från varandra i olika kombinationer.   
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3.1.1 Avgränsning 
Undersökningen hade gynnats av en större variation av miljöer och ljussättningar. Tyvärr 

medger inte tidsramarna en bredare undersökning. För att ge undersökningen maximal 

frihet när det gäller teknologiska begränsningar har jag valt att placera undersökningen inom 

genren science fiction. Detta innebär att en viss nivå av trovärdighet kan uppnås trots udda 

färger. Internlogiken i bilden bryts inte av onaturliga eller artificiella färgsättningar. Genom 

att testbilden är en korridor eller ett helt omslutet rum utan fönster, tillåter detta 

betraktaren att själv föreställa sig var bilden utspelar sig.  

Science fiction som visuell stil är bred och mångfacetterad. Till exempel kan går det inom 

genrens spel och filmer att hitta flera gemensamma visuella drag. Det finns dock lika många 

science fictionfilmer och -spel som inte alls följer dessa drag. Detta gör att det ligger utanför 

detta examensarbete att kartlägga de visuella inriktningarna. Inom en spelproduktion är det 

koncepttecknarens egen tolkning av former, miljöer och material som i slutändan 

bestämmer utseendet och stilen. Då science fiction inte är en designtrend eller stil till 

skillnad från brutalism eller futurism är designbesluten inte bundna till några regler. 

 

3.2 Metodbeskrivning 
För att utvärdera min frågeställning valde jag att måla en science fictionmiljö. Jag målade 

den först i valörer och sedan gjorde jag flera variationer av miljöns färgsättning. Det enda 

som skiljer sig är ton och till viss del mättnad, valörerna i bilderna är identiska. Jag använde 

mig sedan av strukturerade intervjuer med öppna frågor för att utvärdera resultatet.  

Slutna frågor passar i många fall bättre för kvantitativa undersökningar men att använda sig 

av öppna frågor ger utrymme för oförutsedda svar. Öppna frågor gynnar den här 

undersökningen då området är outforskat (Bryman, 2002). Öppna frågor förhindrar även den 

frustration som kan uppstå när respondenternas åsikter eller tankar inte finns uttryckta 

bland svarsalternativen (Bryman, 2002). Intervjuerna har genomförts på två olika sätt. Det 

första sättet är att respondenten blivit visad bilderna var för sig och sedan besvarat frågor på 

varje bild. Sedan har respondenten blivit visad alla tre bilderna samtidigt varpå hon har 

svarat på ett antal frågor. Bilderna som visades upp var i A3+ format. Storleken på bilderna 

spelar i undersökningen en stor roll då respondenten behöver kunna uppleva miljön. För att 

begränsa tiden varje intervju tog modifierade jag frågorna efter pilottesterna tills tiden låg 

mellan 15-20 minuter. Det andra sättet är via internet. Respondenten har då blivit skickad 

ett dokument med frågor samt högupplösta versioner av bilderna.  

Det som kan ha påverkat de olika svaren är främst intervjuareffekten (Bryman, 2002). Jag har 

dock följt mitt frågeformulär strikt vilket borde göra att skillnaden är liten. En annan sak som 

skiljer de båda formerna åt är respondenternas möjlighet att se bilderna samtidigt och hur 

de arrangerar dem. Detta görs mycket friare med de utskrivna bilderna. Det positiva med att 
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intervjua via internet är att intervjun kan göras på flexiblare tider samt att respondenterna i 

mitt fall utförde intervjun i sitt eget hem, vilket i sig bidrar med en trygghet. 

Målet med intervjun var att utvärdera vilken roll färgen spelar för hur bilden uppfattas, men 

även dess roll för respondenternas intryck när det gäller genre och placering inom en 

spelproduktion. Målet var även att utvärdera frågeställningen om geografisk placering av 

bilden samt att få en inblick i varför respondenterna svarat som de gjorde. För att kunna 

utvärdera detta ställdes även vinjettfrågor (Bryman, 2002). I vanliga fall beskriver forskaren 

situationen i fråga med ord eller texter. I mitt fall gav jag respondenterna premisserna för 

situationen som skulle beskrivas genom bilderna som visades upp. 

Jag genomförde min undersökning på tio studenter i årskurs tre på dataspelsutvecklings  

-programmet vid Högskolan i Skövde. Studenternas inriktning var grafik. undersökningen 

inkluderade även studenter som nyligen tagit examen i från samma linje. Det finns flera 

anledningar till detta. Min främsta anledning till urvalet är baserat på hur bekanta 

respondenterna är vid science fictiongenren. Man kan däremot inte förutsätta att alla är 

exponerade för science fictiongenren. Ett urval med personer som är vana vid science fiction 

kan tänkas kunna acceptera miljön och koncentrera sig på färg. Som grafiker inom dataspel 

är de även vana att tolka bilder och översätta dem till spelsituationer. Det sistnämnda är 

viktigt och även ett tillfälle där respondenternas kreativitet visar sig.  

Att lägga upp de frågor jag hade tillsammans med bilderna på internet som ett formulär var 

fullt möjligt. Men det skulle ge mig mer data än jag skulle kunna bearbeta under den givna 

tidsperioden. Jag har även arbetat ut en metod för en mer omfattande undersökning. Mer 

om den hittas i kapitel 6. 
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4 Genomförande 

4.1 Förberedelse 
För att teckna inom en genre krävs det viss förberedelse. Det gäller att skaffa sig en 

förståelse för de oskrivna regler eller riktlinjer som finns, för att sedan kunna skapa sin egen 

version. Vidare, att till exempel teckna en låda i perspektiv är inte särskilt avancerat, men att 

teckna en låda med rundade kanter är svårare. Att sedan repetera den i perspektiv är ännu 

svårare.  Jag kommer här kort gå igenom sättet jag förberedde mig på. Detta hade en stor 

inverkan på slutprodukten. 

4.1.1 Perspektivträning 
Jag hade när projektet började en, enligt mig själv, bra grund inom perspektiv. Det tog dock 

inte lång tid innan jag började inse mina begränsningar. För att kunna teckna mer fritt och 

göra mer avancerad geometri började jag med enklare övningar för att träna upp min 

förmåga att tänka tredimensionellt. Jag tränade även mycket på att dra linjer. Detta 

medförde att jag enklare kunde teckna perspektiv utan linjal och fortfarande få perspektivet 

korrekt. Jag upplever det som friare, snabbare och mer spontant att teckna helt på frihand. 

Då jag lärt mig teckna perspektiv traditionellt på papper har jag haft svårigheter att överföra 

mitt arbetssätt till Photoshop (Adobe, 2008). Genom att använda "Rotate"-kommandot i 

Photoshop kunde jag hantera bilden mer som ett traditionellt skissblock. Detta gör det 

enklare att dra alla linjer i bilden och "Line tool" behövdes inte användas i någon större 

omfattning vilket ökade arbetstakten. 

4.1.2 Referenser och formspråk 
Genom att teckna av koncept, samt scener, från filmer och spel har jag övat upp min 

detaljkänsla. Jag har även analyserat hur olika koncepttecknare använder former när de 

tecknar science fiction. Mina främsta studier har gjorts på Paul Richards koncept till spelet 

Quake 4 (Richards, Okänt), Dorje Bellbrooks koncept till Halo O.D.S.T. (Bellbrook, 2010), 

Clement Sauves koncept till Army of Two: 40th Day (Sauve, 2010), koncept från diverse Star 

Warsprodukter samt bilder från mitt referensbibliotek. Genom att teckna av andras verk och 

sedan teckna egna bilder som ska passa en viss stil har jag båda tränat upp min förmåga att 

anpassa mig till en grafisk stil, men viktigast av allt, fått en mer ingående förståelse för hur 

man tecknar science fiction. 

Under tiden jag tecknat har jag funnit olika riktlinjer som jag kunnat använda mig av i mina 

egna verk. Om ett konstruerat utseende är det man siktar på hjälper det att dela upp sina 

objekt i moduler av varierande storlekar. Att använda rundade kanter på annars vinkelräta 

objekt ger dynamik till objekten när man blandar hårt med mjukt. Uppdelning av former är, 

enligt mig, en viktig del av koncepttecknande. Att göra en väggpanel intressant var svårare 

än vad jag inledningsvis trodde. Genom att använda mönster eller valörer delade jag upp 

objekt eller ytor som annars skulle framstå som enkla eller tråkiga. Hur mycket man behöver 

dela upp formerna är knutet till vilken detaljnivå man vill uppnå. 
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Detta var en utvecklingsfas jag behövde för att öka både min kunskap inom teckning och 

förmåga att placera detaljer vilket gav ökad säkerhet inom mitt koncepttecknande. 

 

Figur 12 Utveckling av formspråk. 
 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Skisserna 
Jag började med att teckna thumbnails i Photoshop. Thumbnails är ett branschord för en 

liten skiss. Storleken begränsas för att det ska gå snabbt att teckna dem och för att man inte 

ska gräva ned sig i allt för mycket detaljer. Det tog stopp för mig ganska snabbt när jag 

tecknade thumbnails i Photoshop. För att ta mig runt min mentala blockering gick jag över till 

blyerts och papper. Att byta medium var för mig ett sätt att få in en frisk vind i arbetet. Det 

negativa med skisser gjorda på papper är att de måste scannas in eller tecknas om digitalt 

för att arbetet ska kunna fortskrida efter thumbnailstadiet.  

Med mina skisser har jag utforskat hur man kan göra en korridor intressant genom 

komposition. Jag har tecknat sluttande korridorer, trapphus, böjda korridorer och så vidare. 

Experimenterande är viktigt i thumbnailstadiet och alla idéer kan testas då tidsförlusten inte 

är särskilt stor om idén inte skulle leda någon vart. Jag testade även olika detaljnivåer på 

golv, tak och väggar. 

Jag valde slutligen tre thumbnails jag skulle använda för vidare arbete. Det svåraste med att 

teckna om en pappersskiss är att fånga samma proportioner och känsla digitalt. Detta krävde 

i det här fallen ett antal försök. Jag tecknade om två av bilderna i digitalt format och insåg att 

jag inte riktigt uppnått detaljnivån det eller science fictionutseende jag ville ha. Jag hade i en 

av skisserna även tecknat rör. I och med detta upptäckte jag att jag inte var redo att teckna 
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organiska former i perspektiv. Svårigheten ligger inte i att teckna ett rör, svårigheten är att 

repetera formen flera gånger i perspektiv med samma proportioner och utseende.  

 

Figur 13 Större skiss av en korridor. 
 

 

Figur 14 Större skiss över en port. 
 

När jag tecknade om skisserna digitalt passade jag även på att testa mer extrema former. Jag 

provade också grundläggande ljussättningar på de två skisserna för att se att de skulle 

fungera med färgläggning. Även om skisserna var ett klart steg i rätt riktning nådde de inte 

riktigt ända fram. Jag bestämde mig för att göra en kombination av element jag tyckte om i 

bilderna.  



 

 17 

Efter att ha utvärderat de olika skisserna kunde jag lista det som skulle tas med i den 

slutgiltiga bilden. Jag kom fram till att jag inte skulle ha med några avancerade organiska 

former då det är svårt att repetera dessa i perspektiv. Då bilden bara är ett verktyg för en 

undersökning ville jag inte riskera att använda mig av något som eventuellt skulle bryta 

illusionen av perspektiv och djup. 

 

4.2.2 Komposition, perspektiv och design 

 

Figur 15 Första skissen. 
 

När jag påbörjade den här skissen hade jag provat olika sätt att skapa en intressant 

komposition i en korridormiljö. Jag bestämde mig för att korridoren skulle bestå av olika plan 

med ramper mellan de olika nivåerna. Anledningen till att jag valde att ha tre nivåer med i 

bilden var för att få en tydlig indelning i förgrund, mellangrund och bakgrund. 

Ursprungstanken med bilden var att ha perspektivets flyktpunkt (Vanishing point) antingen 

till höger eller till vänster i bilden. Mitt arbetssätt gjorde däremot att den tanken förlorades 

under arbetets gång. Jag tecknade halva bilden och speglade sedan bilden för att skapa en 

helhet. Arbetet med skissen hade fortskridigt långt när jag upptäckte detta. Problemet 

åtgärdades senare genom att beskära skissen och teckna dit lite mer förgrund. 

Det svåra med en bild med avancerad perspektivkonstruktion är att hålla den intressant, 

både att se på och att arbeta med. Det är lätt att tappa greppet om sin vision när man sitter 

med perspektivproblem.  
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Figur 16 Exempel på designskiss 
 

Som jag tidigare kommit fram till gör en uppdelning i moduler att omgivningen ser mer 

konstruerad ut. Detta var även det första steget jag tog designmässigt. Den grundläggande 

designen började jag med i en separat teckning där jag fokuserade på uppdelning av former. 

Jag använde designskisserna som grund när jag tecknade upp väggpanelerna men utvecklade 

sedan formerna och utseendet i min huvudteckning. Mitt fokus här var att experimentera 

med väggpanelernas silhuett för att göra korridoren så intressant som möjligt. Jag använde 

förgrunden till att testa olika silhuetter och utseenden. När jag var nöjd kunde jag använda 

förgrunden som utgångspunkt för perspektivkonstruktionen. Ett problem med att arbeta på 

det här sättet är att det är svårt att förutse hur bra designen fungerar när den repeterats ett 

flertal gånger i perspektiv.  

Min första horisontallinje hade jag placerat i den nedre tredjedelen av bilden (blå linjer, figur 

18). För att skapa ramperna som gick mellan nivåerna introducerade jag ytterligare en 

horisontallinje med en egen flyktpunkt (röda linjer, figur 18). Med två horisontallinjer 

inplacerade kunde jag börja konstruera min teckning. Jag använde mig av enkla formler för 

att räkna ut förkortningar i perspektiv. Detta gjorde det enklare för mig att upprepa mina 

väggpaneler i perspektiv (svarta linjer till höger, figur 18). 

Nästa steg var att göra golvet intressant. Jag provade olika formuppdelningar och kom fram 

till att jag ville ha en central ramp som var till för fordon samt en sidoramp på vardera sida 

för människor. För att göra formerna mer intressanta gjorde jag om de två sidoramperna till 

trappor. Att konstruera en trappa i perspektiv var något jag inte gjort förut. Genom 

perspektivreglerna jag lärt mig löstes problemet relativt snabbt. Jag byggde upp trappan 

med vanliga rektangulära trappsteg först. Jag delade sedan upp ett av trappstegen till en 

mer intressant form och repeterade formen vidare genom hela trappan. 

Det största problemet jag hade var att behålla proportionerna på designen för varje nivå 

miljön gick uppåt. Det finns små avvikelser från de korrekta proportionerna i bilden men jag 

är övertygad över att de inte är stora nog för att bryta illusionen. 
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Figur 17 Perspektivlinjer och formler för att mäta förkortningar. 
 

Redan i linjeteckningen började jag planera ljussättningen och anpassade designen för att 

passa med det ljus jag ville åstadkomma. Jag introducerade även asymmetri i form av lådor, 

kablar och varierade paneler. Detta för att få en idé om hur bilden möjligen kom att se ut 

efter renderingen. Asymmetrin tecknades på ett separat lager då det var något jag skulle 

återkomma till i slutsteget av skapandeprocessen. För att bryta upp de repeterande 

formerna lade jag även till rör i bakgrunden. Genom att lägga de organiska formerna långt in 

i bilden kunde jag komma undan med att de inte är exakta. 

 

Figur 18 Färdig linjeteckning av korridoren. 
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4.2.3 Ljussättning och rendering 

 

Figur 19 Grundläggande ljus. 
 

Mitt nästa steg var att måla in de lokala valörerna. Lokala valörer är ett objekts valör 

oberoende av en ljuskälla (Sandberg, 2009). Bara detta kan ge en tydlig bild om vad det är 

för miljö. Jag började sedan måla in en grundläggande ljussättning. Valörpalletten jag utgick 

från var dämpad, det vill säga low key. Den representerar den nedre delen av valörskalan. 

Jag insåg senare i processen att de lokala valörerna till en början inte spelade  särskilt stor 

roll, det var ljussättningen som var den stora utmaningen. I och med att jag använde tre 

linjära ljuskällor blir målningen ganska avancerad ljusmässigt. Om jag hade haft tålamod nog 

att först måla ut ljuset utan någon hänsyn till de lokala valörerna och sett till 

materialegenskaper senare hade processen blivit snabbare och enklare. Jag arbetade sedan 

med att bygga upp djup i bilden. Detta gjorde jag genom att dela upp bilden i förgrund, 

mellangrund och bakgrund. I detta fallet då det gäller en korridor är det extra viktigt att 

förmedla djup. 

När jag skulle börja rendera bilden stötte jag ganska snabbt på problem. Det första var en 

mental blockering. Att gå direkt ifrån en linjeteckning till att börja rendera kan vara både 

"skrämmande" och svårt. Linjerna är rena, enkla, nästan sterila och kan få mig att tappa bort 

visionen för vart jag vill ta bilden. En linjeteckning av det här slaget blir absolut. För att 

arbeta förbi en sådan mental blockering brukar jag använda mig av två tekniker. Antingen 

använder jag foton för att bygga upp textur i bilden, men man kan även sänka opaciteten på 

linjeteckningens lager för att ta bort linjernas skärpa. Genom att göra båda sakerna samtidigt 

blir resultatet en mer "rörig" bild (se figur 20). En mer rörig utgångspunkt är för mig enklare 

att arbeta med. Den här processen handlar om att sälja bilden till sig själv. Genom att bygga 

upp stämningen i bilden med texturer och grundläggande ljus etablerade jag återigen min 

vision och gav mig ett klart mål att arbeta mot. 
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Figur 20 Textur inlagd över bilden. 
 

Det andra problemet var att definiera olika material. Metall och gummi reflekterar ljus på 

olika sätt. Det är viktigt att visa på eventuella materialskillnader. Det bidrar till att bryta upp 

bilden och göra den mer intressant, samtidigt är det information som behöver finnas med då 

bilden kommer att tolkas av 3D-modellerare. Som en lathund till att måla olika material 

använde jag mig av en hemsida som heter PSG art tutorial (Jansson, 2007). Jag började med 

att definiera material i förgrunden tills jag nått ett resultat som förmedlade materialet 

tillräckligt bra. Arbetet gick enkelt när jag gjort klart ljussättningen i förgrunden. Det var bara 

att repetera samma ljussättning i resten av bilden. Jag använde mig av valörer för att tydligt 

visa vilken form som ligger framför och vilken form som ligger bakom.  

 

Figur 21 Fortsatt rendering av bilden. 
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Figur 22 Röd ring visar hur man kan ändra penselns riktning. 
 

När jag började rendera övergick jag från en rund pensel till en platt. Den platta penseln 

hjälper till att bygga upp textur med varje penseldrag vilket hjälper till att ge ytan en tydlig 

riktning. Texturen hjälper även till att visa vilket material ett objekt är gjort av. Jag upptäckte 

snabbt att det var viktigt att vinkla penseln så att den matchade ytans vinkel. Detta för att få 

rätt riktning i penseldragen. Den platta penseln är även en av mina favoriter då jag själv 

tycker att det är enklare att "modellera" fram formerna med den. Den platta penseln är även 

bra till att skapa hårda linjära kanter. Olika penslar i Photoshop har olika egenskaper och 

passar bra till olika ändamål. Vilka penslar som används till vad skiljer sig från individ  till 

individ. För att måla in ljus använde jag mig av en stor rund pensel med mjuka kanter.  

För att förhindra att ljusa valörer sprider sig till mörka områden eller tvärt om använde jag 

mig av "Polygonal Lasso Tool". Verktyget används för att markera en yta. Det här verktyget 

hjälpte mig skapa skarpa kanter och för att separera de olika ytorna för att tydligt kunna 

definiera olika plan. Jag använde mig flitigt av detta verktyg under hela projektet. 
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Figur 23 Den inringade ytan är markerad med hjälp av "Polygon Lasso Tool". 
 

För att göra ytterligare uppdelningar i former introducerade jag ett nytt material i bilden. Ett 

gummiliknande material med ett hexagonmönster. Materialet gav jag en lokalvalör som var 

mörkare än metallen runt omkring, detta för att skapa kontrast. Själva mönstret jag använde 

byggde jag med hjälp av "Polygon Tool". Jag konstruerade mönstret så att det kunde 

upprepas för att täcka stora ytor. För att passa in mönstret i bildens perspektiv använde jag 

mig av verktyget "Free Transform". Förutom att ge ytan ett mer intressant utseende hjälper 

mönster till att skapa djup då de förkortas i takt med perspektivet. 

 

Figur 24 Fortsatt rendering av bilden. Nu med materialindelning och mönster. 
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Figur 25 Speglad version av bilden.  
 

För att spara tid och arbete använde jag mig av en teknik som kallas spegling. När man 

tecknar symmetriska miljöer i centralperspektiv behöver man bara måla eller teckna halva 

bilden. Man kopierar sedan halvan man målat och spegelvänder den (se figur 25). Genom att 

arbeta på det här sättet halverar man ungefär arbetstiden per bild. Det negativa är att bilden 

blir helt symmetrisk. För att motverka detta är det lämpligt att göra visst efterarbete på 

vardera sida för att göra varje del av bilden unik. Här kommer skissen över asymmetri jag 

gjorde i början av bildskapandet in igen. Jag hade där redan planerat de asymmetriska 

elementen jag skulle måla in vilket gjorde processen enkel och snabb. 

Att spendera så här lång period med en bild är viktigt. Tidsåtgången per bild bestäms i en 

produktion ofta av flera faktorer. Ofta går det att arbeta på en bild tills man blir tillsagd att 

göra något annat. Detaljnivån och nivån av finish en bild har är beroende på vad den är till 

för. I vissa fall behövs det endast en snabb linjeskiss, ibland behövs det otrografiska 

teckningar och så vidare. Den här bildens finishnivå går upp mot pitchart eller keyart. Det är 

de bilder som definierar känslan en bana eller ett spel ska ha. 

För att göra färgläggningen använde jag mig av en teknik bestående av flera olika lagertyper. 

De första två lagren jag använde var ett "Hue/Saturation"-lager. Med den här lagertypen kan 

man påverka bildens ton, mättnad och valör. För att endast påverka ton och mättnad 

använde jag mig av "Colorize"-läget. Alla lagers (utom "Brightness/Contrast") 

"Blendingmode" måste vara i "Color"-läget, annars ändrar lagren bildens valörer. I 

kombination med "Hue/Saturation"-lagret använde jag ett "Brightness/Contrast"-lager för 

att finputsa bildens valörer. För att finputsa tonen använde jag mig av ett "colorbalance" 

-lager. Detta ger en bra grund för fortsatt färgläggning. 

Nästa steg var att skapa variationer av mättnad i bilden. Mättnaden är hög där ljuskällorna 

reflekteras. Ytorna som inte får något direkt ljus på sig från en ljuskälla har mindre mättnad. 

Utefter de premisserna varierade jag mättnaden i bilden. Jag sänkte även mättnaden i takt 
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med att objekt är längre bort i perspektiv. Detta kallas atmosfäriskt perspektiv (Gurney, 

2010). För att finputsa färger och enhetligheten i bilden använde jag mig av fler 

"Hue/Saturation" och "Color Balance"-lager. Ett exempel på resultatet av färgläggning visas i 

figur 26. 

 

Figur 26 Exempel på färglagd bild. 
 

Valet av färger baserade jag på den forskning jag redovisat i tidigare kapitel. Jag ville skapa 

variation mellan färgerna jag valde. Jag ville använda mig av färger som i tidigare forskning 

fått olika resultat. Den första färgen jag valde var rödorange. Den uppfattas som varm, aktiv, 

slående (Manav, 2006) (Clarke & Costall, 2007). Den andra färgen jag valde var blå. Blå 

uppfattas som lugn, kall och avslappnande (Manav, 2006) (Clarke & Costall, 2007). Den 

tredje och sista färgen jag valde var grön. Den uppfattas som intensiv, ren och orolig (Manav, 

2006) (Clarke & Costall, 2007). När det tre färgerna jämförs i tre skalor, aktivitet, vikt och 

värme ligger färgerna nästan lika långt i från varandra. Röd är mest aktiv, sedan kommer  

grön och till sist blå som anses vara minst aktiv. Röd anses också vara varmast följt av grön 

med blå som den kallaste färgen på skalan. Röd är också den tyngsta färgen, blå ligger i 

mitten och grön är lättast av de tre färgerna (Li-Chen, M. Ronnier, Woodcock, & Wright, 

2003).   

Från början var det tänkt att jag skulle använda mig av två ljussättningar. En high key och en 

low key. Detta var för att undersöka vad valör har för inverkan på färger. Under 

efterforskningarna har jag däremot kommit fram till att denna fråga redan har besvarats, 

vilket resulterade i att jag endast gjorde en ljussättning.  
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5 Analys / Utvärdering  

5.1 Utvärdering 
För att på bästa sätt svara på min frågeställning utformade jag tre frågor att ställa till varje 

bild. Jag ställde sedan två kompletterande frågor på alla bilder. De intervjuade var tio  

årskurs trestudenter och alumner från dataspelsutvecklingslinjen med grafisk inriktning. 

Frågornas fokus låg på att identifiera hur varje färg påverkade hur bilden uppfattades, både 

känslomässigt, geografiskt och stilmässigt. De frågor som ställdes var följande: 

Vilket intryck och/eller känsla får du av den här bilden?  

Om detta hade varit en scen från ett spel, vilken sorts miljö hade du tolkat  den som? 

Varför tror du att du uppfattar bilden så? 

Vilken genre skulle du placera den här bilden i? 

 

För att undersöka om färgen påverkas när den sätts i kontrast till andra färger och som en 

kontrollfråga där svaret kunde vara  ja/nej, ställdes även följande frågor: 

 

Nu när du ser bilderna samtidigt. Förändras dina tankar om bilderna?  

Ändrar färgerna sättet du uppfattar bilderna på? 

 

Jag sammanställde respondenternas svar i ett dokument där svaren sorterades efter bild och 

fråga. Svaren från intervjuerna samt de internetbaserade intervjuerna slogs ihop när jag 

gjorde resultatsammanställningen. Jag kommer här gå igenom en sammanfattning av 

respondenternas svar fråga för fråga. 

 

Vilket intryck och/eller känsla får du av den här bilden? 

Röd färgsättning gav enligt respondenterna en känsla av värme, av att ett larm har gått samt 

känslor av oro och hotfullhet: "Den känns lite hotfull, oroväckande". Värme är något flera 

respondenter skrivit om: "Jag får en varm och ganska kvav / tät känsla av den, kanske som 

att det vore lite svårt att andas i denna miljön". 

Grön uppfattas av respondenterna som kuslig eller oroväckande: "Inte läskig, men lite eerie 

(kuslig). Något stämmer inte med grönt ljus". Flera respondenter nämner att  de får känslan 

av att det är ett laboratorium eller en plats där experiment utförs: "Science/medical 

experimentställe, kanske inte helt lagliga experiment". Den gröna miljön uppfattas även som 

en lugn och ofarlig plats: "Det känns som jag befinner mig i min egna bas".  
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Blå uppfattades som kall och övergiven: "Jag tänker på rymden, kallt", "Miljön känns ensam 

och kyligt". Den uppfattades även som lugn och fridfull: "Lugnande/fridfullt men även lite 

kallt". 

 

Om detta hade varit en scen från ett spel, vilken sorts miljö hade du tolkat den som? 

Röd förknippar respondenterna med underjord eller mark. Detta är ett stort fokus i flera 

respondenters svar, exempelvis: "Någon sorts gruva eller industriområde", "Känns mer som 

en halvt begravd korridor". Vissa vulkaniska element dyker även upp i respondenternas svar, 

till exempel: "Lava som lyser upp".  

Respondenternas svar ger ingen enhetlig bild av hur de uppfattar den gröna bilden. Ord som 

militärisk och futuristisk dyker upp samt zoo eller drivhus. Även rymdskepp eller skepp finns 

representerade bland svaren. Dock är svaren som sagt väldigt spridda. Respondenterna 

upplever att miljön generellt är en del av en bas eller ett komplex. Detta förekommer i 

beskrivningarna av alla bilder, dock främst för den röda bilden, tätt följt av grön.  

Rymd är det största fokuset när det gäller den blå bilden, till det hör även rymdbas, -station 

eller -skepp. Beskrivningarna i svaren är här även mer målande, till exempel: "Jag skulle 

kunna tänka mig en tom rymdbas i orbit där man går helt själv och utforskar en miljö" eller 

"Någonstans ute i rymden, inuti ett skepp som svävat omkring i universum". 

En återkommande tolkning av miljön oberoende av färg är att det var en transportmiljö eller 
transportsträcka. Förklaringarna och motivationerna var många och hade flera olika 
infallsvinklar, exempelvis "Det finns inget skydd för spelaren därför tolkar jag det som en 
transportsträcka" eller "Sen så har vi trottoarerna vid sidan om där människor kan gå medan 
fordon och utrustning transporteras i mitten". Klart är dock att bilden tolkas som en 
transportsträcka eller en scen för mellansekvenser. Respondenterna gör även tolkningen att 
det är en viktig plats på grund av portens storlek: "Det kan vara en scen där korridoren leder 
fram till en boss eller en annan viktig händelse". Var korridoren uppfattas vara belägen skiljer 
sig från färg till färg.  
 

Varför tror du att du uppfattar bilden så? 

Röd associeras med planeten Mars, ubåtslarm, lava, underjord samt "som om man hade lyst 

en ficklampa igenom någonting organiskt". Det finns även en hel del referenser till spel 

exempelvis Deadspace, Alien vs Pretador och till filmen Total Recall.  

I respondenternas svar angående den gröna bilden finns flera referenser till växter och 

organiska material: "Färgen påminner nog väldigt mycket om träd". Respondenterna tar 

även upp hur onaturligt färgen känns när den placeras i ett icke organiskt sammanhang: 

"Känns inte som en traditionell belysning". Respondenterna får även en känsla av 

instängdhet, detta är något som även förekommer i svaren för den röda bilden, dock mindre 

frekvent. Ett exempel på ett svar som tar upp detta är: "Med alla plattor och brist på fönster 
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så verkar det som att det är underjorden". Respondenterna reflekterar även över hur grönt 

är en färg både betingad med godkänt eller god samt med gift, det senare framför allt i 

många spel. Exempel som Crash Bandicoot och Halo 3 tas upp.  

Den blå färgen förknippar respondenterna med kyla, vatten och övergivenhet: "Det blåa i 

bilden ger väldigt starka sci-fi vibbar", "Blått är neutralt. Bilden känns tom, öde". Alien vs 

Predator filmerna och spelen kommer upp  i respondenternas svar. Angående science fiction 

pekar flera av respondenterna på metallpaneler, rör, kablar samt underbelysningen som 

tecken på science fiction. 

 

Vilken genre skulle du placera den här bilden i? 

Bildernas genre uppfattas generellt som science fiction. Det förekommer variationer mellan 

subgenrer och teknologinivåer mellan färgerna. Den röda bilden uppfattas som rymdaction 

med skräck eller mörka inslag. Grön uppfattas som science fiction med inslag av mystik eller 

skräck. Den blå bilden uppfattades som science fiction med mer högteknologiska inslag. När 

det gäller den blå bilden refererades det till science fictionäventyrsspel, till exempel Mass 

Effect. Spelgenremässigt placerades alla bilder inom genren FPS alternativt TPS. Motivation 

till detta har varit detaljnivåer och kameravinklar.  

När det gäller nivå av science fiction, högre eller lägre teknologisk nivå, skiljer sig resultaten 

mellan färgerna. Den blå bilden var enligt tre respondenter mer högteknologiskt alternativt 

längre fram i framtiden: "Mer advanced sci fi med space travel mer etablerat". Däremot 

skrev en respondent att bilden utspelade sig "Några år framåt i tiden". Blå fick mest svar 

angående den teknologiska nivån. När det gäller grön och röd fick de färre svar som nämnde 

teknologinivåer. Röd fick däremot antydningar att vara mer industri eller lågteknologisk: 

"Eventuellt ett low-Sci fi eller post-apokalyptiskt spel". 

 

Nu när du ser bilderna samtidigt. Förändras dina tankar om bilderna? 

Fyra av respondenterna tyckte inte att deras tankar om bilderna förändrades: "Nej inte 

direkt känns det som. Ljussättningen eller färgschemat får bilderna att skilja på sig och gör så 

att varje bild ser ut som en egen unik miljö som är annorlunda från den andra. Fast att det 

egentligen är samma miljö fast med en annan färg". Även om svaren var nekande 

uppmärksammade alla utom en respondent hur skillnaderna mellan bilderna var mer 

påtagliga. De återstående sex respondenterna svarade antingen ja på frågan eller med 

vidare motivering om vad som skiljer bilderna åt. Respondenternas motiveringar var ofta 

upprepningar av tidigare svar. Dock var de här beskrivningarna mer precisa. Två av 

respondenterna såg bilderna som en sekvens, en berättelse eller delar av en bana i ett spel: 

"När jag ser bilderna tillsammans känns de som delar av en story. Ser det som ett 
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underjordiskt komplex där blå är längst ned, med kyla och väta. Sedan kommer man upp till 

jord, metall och rost. Tillsist kommer man upp till grön som representerar växtlighet och rent 

utav kanske är ovan jord". 

 

Ändrar färgerna sättet du uppfattar bilderna på? 

Då det kan ses som undersökarens roll att utläsa svaret på denna fråga från respondenternas 

svar på de andra frågorna kan denna fråga verka onödig. Däremot ansåg jag det vara viktigt 

att ge respondenterna själva en chans att svara och eventuellt motivera sina svar. Alla 

respondenterna svarade ja på denna fråga, några av dem motiverade även sina svar: "Jag 

kan ju inte lotsas [sic] att det är gången mellan huset och stallet i "My little pony"-spel 101, 

men känslan för de olika miljöerna beror till stor del på dess färger". Ett fåtal respondenter 

påpekar även att skillnaderna mellan bilderna blev tydligare: "Grundbilden är ju densamma 

men känslorna förändras i takt med färgerna". 

Vidare granskning av svaren som insamlades har lett mig till slutsatsen att frågorna som 

ställdes kunde varit bättre formulerade. I mitt fall har det inte ställt till några större problem 

då det som har hänt är att respondenternas svar ibland upprepats. Den informationen som 

behövts för att utvärdera har jag fått fram, men genom bättre frågeformulering hade 

undersökningen troligen blivit tydligare både för respondenterna och för mig. Däremot har 

det gynnat intervjuerna att frågorna nästan flyter in i varandra, då de börjar med intryck och 

känsla för att sedan gå in på associationer och tidigare erfarenheter leds respondenten 

obemärkt in i mer reflekterande tankebanor. Resultaten från båda delarna av 

undersökningen, intervjuerna och den internetbaserade, har enligt mig givit svar som är lika i 

kvalitet, vilket går att tolka som att det inte skett någon intervjuareffekt som kan ha 

påverkat intervjuerna. 

Eventuellt kan ordningen bilderna visades i kan ha påverkat undersökningen då 

respondenterna vid visningen av första bilden skapar sig sin bild om hur det bör se ut och 

kanske ser de andra färgerna som en förändring. För att undersöka detta skulle man 

eventuellt kunna ha utökat undersökningen och varierat ordningen bilderna visades i. 

 

5.2 Analys 
Genom att lägga samman svaren från de olika frågorna får man en mer enhetligbild för hur 

varje färg uppfattas. Sammanställningen av respondenternas svar har jag här ställt mot 

forskningen presenterad i bakgrundskapitlet. Jag går först igenom de olika färgerna för att 

sedan gå vidare in på enskilda attribut och associationer. 

Clarke & Costall skriver att rödorange samt gul ger upphov till känslor av värme och aktivitet 

(2007). De tar även upp att färgen röd har kopplingar till eld och hetta. I min undersökning 



 

 30 

har respondenterna uppfattat den rödaorangea bilden som varm och kvav. Aktivitet som 

nämns som egenskap av Clarke & Costall (2007) återspeglas i resultaten av min 

undersökning då respondenternas svar inkluderar att något sker, att de blir jagade eller att 

de befinner sig i en nödsituation. Mer än hälften av respondenterna förknippar den 

rödaorangea bilden med  underjord, mark eller planeten Mars. Röd är enligt Goethe "En 

sådan färgton måtte det ligga över jord och himmel på domens dag". Rödgult som Goethe 

kallar det är en färg som förmedlar värme. Även de här tolkningarna stämmer in med 

resultatet från min undersökning. 

Fyra av tio respondenter upplevde den gröna bilden som oroväckande eller kuslig. Tre av tio 

upplevde bilden som lugn. Detta stämmer bra överens med Manavs forskning där grön både 

uppfattas som orolig och obehaglig, men även som avslappnande och lugn (Manav, 2006). 

Även Gothe utrycker den gröna färgen som en färg både sinnet och ögat kan vila på, vilket 

man kan tolka som en vilande känsla (Sällström, 1996). Den gröna bildens temperatur togs 

inte upp i något av respondenternas svar. I Clarke och Costalls undersökning liknas grön med 

natur och deras respondenter drar paralleller däremellan (2007). Liknande paralleller hittas i 

respondenternas svar. Däremot får Clarke & Costall (2007) inga resultat angående orolighet 

eller obehag. Detta kan ha att göra med att min undersökning har gjorts med färg i kontext 

till skillnad från tidigare forskning som görs på färgprov. I spelsammanhang används grön 

ibland som en färg som visar på giftighet till exempel i Crash Bandicootspelen (1996). Detta 

kanske bidrar till respondenternas splittrade svar.  

Det är dock inte bara grön som har flera användningsområden i vår kultur. Röd förknippas 

med till exempel kärlek och passion. Anledningen till att röd i det här fallet tolkas som något 

annat är antagligen på grund av tidigare erfarenheter. En röd metallisk industri- eller 

bunkerliknande miljö är för gemene man inte förknippad med kärlek och passion, utan 

kanske mer med ett värmeverk eller vulkanisk aktivitet. Hade miljön som använts i 

undersökningen varit en restaurang eller ett sovrum är det troligt att svaren till viss del hade 

blivit annorlunda, även om vissa känslor hade varit konstanta, till exempel värme. 

I samstämmighet med Clarke & Costalls resultat uppfattades den blå bilden av 

respondenterna som kall eller kylig, de associerade även blå med vatten. Respondenterna i 

min undersökning associerade däremot blå med rymd till mycket större grad än vatten. De 

uppfattade även bilden som övergiven eller ensam. Detta liknar Goethes beskrivning av blå: 

"Rum med blåa tapeter förefaller på sätt och vis stora men egentligen tomma och kalla" 

(Sällström, 1996). Ett citat från en av respondenterna sammanfattar deras syn på den blå 

bilden och bildar en stark anknytning till Gothes tolkning: "Miljön känns ensam och kylig". 

Att färger påverkar hur vi uppfattar bilderna ger undersökningen svar på. Skillnaderna 

mellan hur de olika bilderna uppfattades är markanta. Det skiljer sig dock mindre mellan blå 

och grön än mellan grön och röd. När jag valde färgerna utgick jag som tidigare nämnts från 

tre attribut. Röd skiljer sig kraftigt från de andra färgerna i alla tre attribut. Däremot skiljer 

sig bara blå och grön kraftigt i två av tre attribut. Det kan finnas ett samband där och vidare 



 

 31 

forskning kan bedrivas för att undersöka detta eventuella samband. Att skillnaden mellan 

röd och blå är stor kan vara kulturellt betingat. Blå och röd kan ses i många spel och filmer 

som kontraster. I Star Wars (1983) visas detta genom att protagonistens blå ljussabel ställs i 

kontrast mot antagonistens röda ljussabel. I Gears of War (2006) har COG (Spelarens armé) 

blå belysning på sin rustning och Locust (Fiendearmén) har röd belysning. I filmerna Tron 

(1982) och Tron: Legacy (2010) har hjältarna blått lysande dräkter medan de elaka har 

orangeröd belysning på sina dräkter. I och med att den här färgkombinationen ofta används 

psykologiskt inom populärkultur bör man inte bortse från att det kan ha influerat 

respondenternas svar. Även om associationer och tidigare erfarenheter är unika för oss alla 

finns det kulturella normer eller generella drag baserade på popkultur och hur färg används i 

vårt samhälle. Spår av detta ser vi som sagt i respondenternas svar. Till exempel 

förknippades grönt med militäriskt och natur i min undersökning medan till exempel rött 

förknippades med Mars. Associationer skulle även till viss del kunna vara mer specifika. Om 

en person följer en tv-serie som använder sig av färger på ett visst sätt finns det en chans att 

den influerar hur hon tänker och reagerar på färger. Hur vi tolkar färger beror som sagt på 

tidigare erfarenheter (Manav, 2006) och att kunna tolka de generella dragen när det gäller 

associationer till färger skulle ge ett kraftfullt verktyg till alla som använder sig av färg i sitt 

dagliga arbete 

En intressant trend i respondenternas svar var hur de graderade den teknologiska nivån i 

bilderna beroende på färg. Den blå bilden var enligt respondenterna mest högteknologisk. 

Detta kan även ha att göra med deras associationer med rymd. Här kommer återigen 

tidigare erfarenheter och associationer in. Utifrån respondenternas svar kan man göra 

tolkningen att deras tidigare erfarenheter gällande science fiction (eller resten av livet) har 

gjort att de tolkar blå som en högteknologisk färg medan röd är en mer lågteknologisk färg. 

Tidigare forskning visar på att ton har mindre påverkan än valör och mättnad på en bild 

(Xiao-Ping & John, 2006). I min undersökning har jag isolerat ton från valör och bildernas 

mättnad är lik. Respondenternas svar visar på att ton har en stor påverkan på hur vi 

uppfattar och tolkar en bild. Man ska dock inte bortse ifrån att, som nämnts i tidigare 

forskning, valör är mest avgörande för vilken känsla en färg framkallar. Men när det gäller 

geografisk position, värme eller kyla och så vidare spelar ton en viktig roll. 

Två av respondenterna reagerade på en av frågorna med att organisera bilderna efter en 

story. Är en ändring av färg tillräckligt mycket för att utveckla och fortsätta en berättelse? 

Flera av respondenterna har i sina svar tagit upp att de kan växla mellan känslor när de tittar 

på flera bilder samtidigt: "jag kan skifta mellan känslorna jag får genom att titta på olika 

bilder". Jag skrev tidigare att det inte nödvändigtvis är färgerna i de specifika scenerna som 

skapar känslor utan effekten av att färgerna faktiskt ändras som bidrar till att stämningen 

och känslan ändras (Gurney, 2010).  Mina resultat visar ändå på att det ligger ett visst värde i 

färgen i sig och att effekten nödvändigtvis inte bara ligger i att färgerna ändras. 
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5.2.1 Svar på frågeställning 
I min frågeställning frågade jag hur färger påverkar hur en miljö uppfattas. Ett definitivt svar 

på detta har jag genom min undersökning inte lyckas få fram. Ett flertal samband har dock 

presenterat sig under arbetets gång. De diskuteras vidare under 6.2. 

Genom att se på resultaten ser man att det har förekommit skillnader mellan hur 

respondenterna uppfattar de olika bilderna. I och med att det endast är ton som skiljt sig 

mellan bilderna finns det inga tvivel om att färg eller mer specifikt ton påverkar hur vi 

uppfattar en bild. Med det i beaktning kan jag säga att den första frågan i frågeställningen är 

besvarad. Vissa saker har dock varit konstanta, bland annat att bilden placeras inom genren 

science fiction.  

Respondenternas svar angående om var bilden utspelar sig har ändrats i takt med färgerna. 

Ändringen av ton har i respondenternas ögon förflyttat miljön från en gruva till ett övergivet 

rymdskepp. Exakt hur olika tonskiftningar kommer påverka respondenternas uppfattning om 

vart en bild utspelar sig kan jag däremot inte svara på. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
I samstämmighet med tidigare forskning inom ämnet pekar min undersökning på att tidigare 

erfarenheter påverkar hur vi uppfattar olika färger i olika kontexter. Detta är inte isolerat till 

känslor utan påverkar flera aspekter inom hur vi tolkar en bild. Min undersökning stämde 

även till stor del överens med Goethes teorier. Det finns dock en stor mängd modernare 

forskning, men ingen manual för känslor och färg på samma sätt. Man bör därmed använda 

sig av mer än en källa när man väljer färg. 

 

6.2 Diskussion 
I fallet med grönt, där färgen enligt tidigare forskning uppfattas som fridfull och 

avslappnande och enligt min undersökning kan uppfattas som obehaglig , kan man fråga sig 

om det inte är kontexten eller miljön som påverkar hur färger uppfattas. Det står klart att 

tonen på en bild har en markant inverkan på hur vi uppfattar bilder. Som presenterat i detta 

kapitel kan ton förflytta en scen från vulkanisk underjordsmiljö till en övergiven rymdstation. 

Men även kontexten påverka hur en ton uppfattas. Om en ton som är förknippad med en 

specifik sak sätts i en annorlunda kontext kan den kännas obehaglig eller ge intryck av att 

något inte stämmer. Exempel på detta är hur den gröna färgen uppfattas av respondenterna 

i min undersökning. En av respondenterna skriver följande "Något stämmer inte med grönt 

ljus". I och med att många aspekter är kopplade till ton innebär det att en ändring av ton i en 

bild skapar progression. Ett byte av ton är tillräckligt mycket för att ändra känslan som 

förmedlas. Kopplat till ton är även mer specifika genredrag som till exempel teknologinivån 

inom science fiction. Det finns också lösa samband till andra genrer som till exempel skräck 

eller äventyr. 

Om man ser till färgerna jag valt att genomföra undersökningen med stämmer deras attribut 

i resultatet överens med tidigare forskning. Med det sagt kan man använda sig av de tabeller 

och den information som finns angående färger och känslor i tidigare forskning som hjälp när 

man vill förmedla specifika känslor. Även om människor uppfattar färg på samma sätt bör 

man dock undersöka de kulturella skillnaderna samt genusskillnader mellan människors 

associationer till olika färger. Man bör även reflektera över till hur stor grad man vill att 

vetenskap ska styra över estetiska val, då vetenskap i många fall går ut på att observera 

omedvetna eller medvetna val som människan gör. Ska man anpassa sig efter spelaren, fakta 

eller ska man göra ett eget estetiskt ställningstagande? I stället för att förhålla sig slaviskt till 

forskning är det min personliga åsikt att beslutet angående färg och känsla ligger hos 

skaparen och hennes intuition. Om däremot mer forskning bedrivs på ämnet om tidigare 

associationer kan man använda det som riktlinjer när det gäller beslut  om färgarbete både 

inom spel, film och design. Något som idag saknas. 
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6.3 Framtida arbete 
Det direkta fortsatta arbetet skulle innebära att genomföra studien med en större grupp 

respondenter och med modifierade eller mer specifika frågor. Man skulle även kunna 

utveckla undersökningen inom science fictiontemat genom att undersöka olika platser, både 

öppna och instängda. Man skulle därtill kunna undersöka hur formspråket påverkar en bild 

när tonen, valörerna och mättnaden är lik. Att genomföra samma tester i andra miljöer hade 

kunnat ge mer bredd och insikt i hur färger uppfattas beroende på vilken genre miljön faller 

inom. Det är mycket möjligt att resultatet av en liknande undersökning kommer vara olikt 

om man gör den i en science fictionmiljö med annorlunda formspråk eller med annorlunda 

rumsfördelning. Med det i tanke kan man genomföra en undersökning där man har samma 

ljussättning och miljö men använder sig av olika formspråk på miljöerna. Vidare forskning 

skulle med fördel även kunna ta upp färgscheman och kombinationer av färger samt hur de 

påverkar miljöer. En undersökning som även använde sig av de mer avancerade modellerna 

för att välja färger efter känslor kan även göras. 

Även en studie innehållande färgblindhet skulle med fördel kunna genomföras. Då "7-8% av 

alla män är färgblinda" (Nilsson, 1999) kan antalet spelare som drabbas av eventuella 

ogenomtänkta färgscheman bli stort. Om man förlitar sig på färgschema för att förmedla 

känslor eller annan funktionalitet i spelet bör man ta i beaktande hur samma miljöer 

uppfattas av personer med olika sorters färgblindhet. Man kan idag se exempel på spel som 

till viss utsträckning anpassats till färgblinda, till exempel Left for Dead 2 (Valve Corporation, 

2009). 

Framtida arbete skulle även kunna innefatta att skapa ett strömlinjeformat test som kan 

användas internt på företag eller för testning på en grupp respondenter som motsvarar 

spelet eller filmens målgrupp. Detta skulle kunna assistera en art director eller konceptartist 

vid färgval. Det skulle även kunna användas för att säkerställa att "rätt" känsla förmedlas 

redan från förproduktionen. 
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