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Sammanfattning
Denna undersökning har syftat till att testa om varma/kalla färger kan påverka uppfattningen av en karaktärs uttryck när de används på karaktärskoncept. Undersökningen bygger på tidigare forskning om hur färg uppfattas och vilka intryck kalla/varma färger ger.
Undersökningen använder kreationen av fyra fantasy-karaktärer som Concept Art,
dessa färgkodats och konverteras till monokroma illustrationer och används som
utvärderingsmaterial.
Utvärderingen visar tendenser till att färger kan förstärka eller förändra ett karaktärsintryck men också att färgkodning med varma och kalla färger kan tolkas på olika
sätt i kombination med eventuella karaktärsillustrationer.
Nyckelord: Karaktärsdesign, Färguppfattning, Concept Art.
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1 Introduktion
Concept Artists använder varierande metoder för att skapa karaktärer till spel. Concept Art
är ett praktiskt hantverk där kunskapen om färgers påverkan varierar. De flesta utövare går
på känsla och egen erfarenhet, vilket kan leda till missförstånd inom spelproduktioner.
I det här examensarbetet kopplas färgforskning med gestaltnigen av karaktärer som kan användas inom spelproduktion. Studien undersökte om varma respektive kalla färger kan användas som färgkodning över hela gråskaliga karaktärsgestaltade bilder för att påverka ett
karaktärsintryck. Problemet som ligger i grund för denna undersökning är tydlighet gällande
Concept Art.
I arbetet framställdes fyra karaktärskoncept där två var kvinnliga och två var manliga karaktärer. Karaktärerna Utformades inom fantasy-genren samt porträtterades som protagonistiska fantasy karaktärer, därpå testades om varm eller kall färgkodning kan påverka karaktärsuttrycket.
Undersökning bekräftar genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer att färg
kan påverka intrycket av karaktärsillustrationer.
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2 Bakgrund
I detta kapitel redovisas den forskning och teorier som ligger till grund för undersökningen.

2.1 Färgers påverkan
Boken Upplevelse av färg och färgsatt miljö (1995) är en samling artiklar författade av Rickard Küller, Lars Sivik med flera, vid Lunds universitet. I artiklarna diskuteras en rad experiment som visar hur vi tenderar att se på färg och hur färger kan påverka en betraktare.
Rickard Küller menar i sin artikel, ”Färgers inverkan på människan” (1995), att färger har en
direkt fysisk påverkan. Det vill säga att vi inte bara ser färg med våra ögon utan vi tolkar färg
också med våra hjärnor och att denna tolkning av olika färger kan ge fysiska effekter, exempelvis höjd puls och ökad aktivitet i det autonoma nervsystemet. Küller förklarar i sin artikel
att starka och varma färger aktiverar hjärnan, medan kalla färger har en motsatt effekt.
Küller (1995) refererar till en opublicerad doktorsavhandling av forskaren Robert Gerard
(1958) inom området färgperception. Studien handlar om hur människor tar intryck från
olika färger och Gerard exponerade olika försökspersoner för färgerna röd och blå. Färgen
presenterades på en duk där försökspersonen befann sig en halv meter från duken. Gerard
använde sig av ett avancerat mätinstrument där han mätte aktiviteten i det autonoma nervsystemet hos försökspersonerna. Undersökningen visar att hjärnan uppgav mer aktivitet vid
den röda färgen än den blå. Gerard såg även att det förekom fysiska effekter som en ökning i
blodtryck, ändrat elektriskt hudmotstånd och ökad andningsrytm vid de olika färgexponeringarna. Detta tolkade Gerard som en direkt effekt av den ökade aktiviteten hos det autonoma nervsystemet vilket betyder att färger har en både psykisk och fysisk påverkan på oss.
Gerards studier innebär att varma och kalla färger har bevisats påverka människor. Värt att
nämna är att Gerard visade färgerna med samma mättnad och utan att färgerna föreställde
något motiv, färgerna presenterades på en yta.
Küller förklarar att begreppet varmt och kallt kommer från associationen till värme och kyla
där vi förknippar gula och röda färger till solen och eld medan vi förknippar blå färger till is
och snö. ”Starka och i synnerhet varma färger aktiverar hjärnan och detta accentueras sannolikt om färgerna förekommer i kontrastrika mönster. Däremot tenderar färgsättningar i
grått och blått att minska aktiviteten.” (Küller 1995 s. 26).
I en annan studie i Journal of General Psychology (1969) fann J. Hogg att färger kan ge betraktaren ett intryck av värme och kyla, vissa färger tolkades som varma medan andra tolkades som kalla. Hogg lät ett par personer bedöma en rad olika färger för att sedan förklara om
de upplevde att färgerna hade olika temperatur. Resultatet blev att röda och gula färger
upplevdes som varma medan blå och gröna uppfattades som kalla.
2.1.1 Varma/kalla färger
E.P. Danger är en färganalytiker som har skrivit The Colour Handbook (1987). Boken grundas
på färgforskares resultat tillsammans med material från andra färganalytiker.
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Danger (1987) skriver att varma och kalla färger ibland kallas för hårda och mjuka, eftersom
det mänskliga ögat har lättare att fokusera på varma än kalla färger. Anledningen till att vi
har lättare att fokusera på varma färger har att göra med ögats fysionomi och att de varma
uppfattas skarpare vid näthinnan (Danger, 1987).
Danger förklarar i sin bok karaktäristiska drag för varma och kalla färger där vissa drag var
intressanta för min undersökning.
Varma färger




Är impulsiva och inbjudande färger
Associeras med värme
Skapar excitation

Kalla Färger




(röd, orange, gul)

(blå, grön violett)

Ökar den mentala koncentrationen
Associeras med kyla
Har en lugnande effekt

E.P. Danger skriver även att varma färger generellt skapar ett större stimuli och öppenhet
gentemot betraktaren samt att de är inbjudande till skillnad från kalla färger.
Lars Sivik har gjort en undersökning som presenteras i artikeln ”Om färgers betydelse”
(1995), där han ber individer associera färger till känslor och intryck. Sivik använder sig av
det naturliga färgsystemet (NCS) där han ber försökspersoner att sätta ett kryss på en skala
som går från höger till vänster i sju steg, till höger om skalan står det varm och till vänster
står det kall. Sivik visar färgprover på vitt papper i konstant ljus och på vit bakgrund. Sivik
kommer efter att ha analyserat medelvärdena till slutsats att gula, gulröda och röda färger
upplevs som varma medan de blå och blågröna upplevs som kalla. Sivik förklarar också att
det finns stora temperaturupplevelseskillnader mellan färgnyanser av samma kulörton. ”ju
vitaktigare färgen är ju kallare upplevs den att vara” (Sivik, 1995 s.52). Sivik testade inte bara
om färger upplevdes som varma/kalla även andra känslor undersöktes och han förklarar att
trots vissa avvikelser är människor tämligen eniga vad gäller färgupplevelse.
En ytterligare aspekt av färger presenteras av konstnären Johannes Itten i boken The Art of
Color (1968). Itten baserar sina teorier på Isaak Newtons idéer kring färg och Goethes färganalyser och slutsatser. Han skriver att varma och kalla färger är två motsatta poler. Precis
som svart och vitt är motsatser i ljusförhållande är blått och rött motsatser inom färgtemperatur (Itten, 1968). varma och kalla färger innehåller även element som förklarar om objekten ligger nära eller avlägset det vill säga att ögat uppfattar varma färger som närmare medan kalla färger uppfattas som mer avlägsna i rummet (Itten, 1968).
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2.1.2 Röd och blå
Karl Ryberg är arkitekt och psykolog och specialiserat sig på samspel mellan människa och
färg. Han har skrivit en bok som heter Färger i vardagsliv och terapi: en bok om färgernas
stimulerande effekt (1999). Ryberg menar att röda och blå färger verkar vara varandras motsatser vad gäller fysiska reaktioner. Vår kropp reagerar på rött genom att öka andningstakt
samt aktiverar den sympatiska grenen av det autonoma nervsystemet. Rött och infrarött ger
en känsla av värme och detta har att gör med att rött ljus främst absorberas av hemoglobinet i de röda blodkropparna. Ryberg (1999) påstår även att vi reagerar starkt på färgen röd
eftersom röd associeras med blod och på så sätt med fara. Vid blått ljus aktiveras den parasympatiska grenen av det autonoma nervsystemet och binjurebarken utsöndrar cortison,
detta leder till att adrenalinnivån och blodtrycket sänks. Blått ljus befrämjar syresättningen
och sänker även hormonnivån vilket kan ge en svagt lugnande effekt (Ryberg, 1999).
En teori till varför röda varma färger aktiverar hjärnan medan blå kalla färger har motsatt
effekt är; när solen gick upp och varma färger fyllde synen började människans hjärnverksamhet att öka. När solen gick ner och de blåaktiga kalla färgerna fyllde synen saktade hjärnan och rytmen hos människor ner eftersom det var dags att vila. (Ryberg, 1999). Viktigt att
poängtera är att när Ryberg talar om färg talar han också om ljus. Utan ljus inga färger.

2.2 Kön och färg
I artikeln ”Om färgs betydelse” formuleras följande hypotes: ”Kvinnor verkar lägga märke till
färger i omgivningen och medvetet noterar dem i större utsträckning än vad män tycks göra”
(Sivik 1995 s. 54). Sivik refererar till kulturgeografen Maria Nordström, som menar att detta
har att göra med könsidentiteten och att kvinnor associerar färger till objekt samt att det ger
dem en noggrannare nyansbeskrivning som till exempel marinblå, aprikos osv. När det handlar om hur män och kvinnor ser färg så finns ingen skillnad, det vill säga att ögat som organ
uppfattar ljus och färg lika hos män och kvinnor men när det kommer till intrycken och associationen till färg finns vissa skillnader. Sivik drar sedan ingen slutsats av detta utan föreslår
mer forskning. Enligt Danger (1987) är det till och med så att kvinnor verkar gilla ljusa kalla
färger medan män drar sig till mörka varma färger.

2.3 Concept Art
Concept Art är ett visualiseringshantverk som används inom dataspelsproduktion och filmproduktion. En Concept Artists uppgift är att visualisera tänkbara objekt, karaktärer, miljöer,
och scener med mera, för att underlätta vidare grafik- och designproduktion inom projekt.
Concept art is a form of illustration where the main goal is to convey a visual representation of a design, idea, and/or mood for use in films, video games, animation, or comic
books before it is put into the final product. (Wikipedia 2011)

Under en produktion förkastas många idéer där koncept förbättras eller skrotas och de flesta
grafiklag jobbar dessutom inom strama tidsramar och budgetar. Detta innebär att ett grafiklag behöver jobba snabbt för att spara pengar och för att kunna gå vidare till grafiska arbeten som kommer att synas i slutproduktionen, exempelvis 3D-modeller, texturer med mera.
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När en Concept Artist jobbar med ett karaktärskoncept är det viktigt att han förmedlar en
känsla samtidigt som han förtydligar en riktning för andra grafiker.
I Nationalencyklopedin 2010 finns termen konceptkonst, men termen syftar till en experimentell konstform. Ordet Concept Art finns inte översatt till svenska vilket innebär att den
engelska termen används i denna undersökning. Concept Art ska inte förväxlas med konceptkonst.
2.3.1 Karaktärsdesign.
Det finns ingen universell sanning när det gäller att skapa intressanta karaktärer inom Concept Art, det finns istället olika tekniker som olika utövare använder. I en spelproduktion
brukar en Concept Artist diskutera sina idéer och skisser med de övriga medlemmarna i ett
produktionslag.
Ian McCaig är en internationell Concept Artist med många års erfarenhet av stora projekt
som Star Wars, härav anser jag att hans direktiv kan vara relevanta för karaktärsskapande
Concept Art.
Det viktigaste när en Concept Artist skapar en karaktär är att skapa den i kontext av en historia (McCaig, 2007). Historien ska förklaras i utseendet, exempelvis i kläder, detaljer och accessoarer men även att gestalta dem med genretypiska drag. Nyckeln bakom att skapa
”goda” karaktärer till skillnad från ”onda” är att ställa dem i relation till deras genre och sina
handlingar (McCaig, 2007).
Karaktärer som ska figurera i datorspel behöver ha en genomtänkt silhuett, oftast på grund
av att det är det första visuella intrycket av en karaktär och silhuetten hjälper betraktaren att
känna igen karaktären.
Det ligger hos konstnären att bestämma hur han vill porträttera en karaktär medan den psykologiska bedömningen av karaktären görs av betraktaren. Det finns dock riktlinjer som kan
ge karaktären mer trovärdighet, som en trovärdig anatomi, komposition, ljus, linjeföring och
så vidare. Dessa kan ses som konstnärliga redskap. Färg är ytterligare ett redskap som går att
använda för att skapa visuell attraktion och det estetiska värdet ligger i att färg talar till våra
känslor och inte vårt förnuft (E.P Danger, 1987 s. 376). Färg är en vital del i den visuella upplevelsen av ett spel. En producent vill att spelaren ska bli dragen till produkten och finna den
tilltalande. Färgvalet varierar givetvis över ett spel men det är oftast noga genomtänkt för att
ge rätt känsla åt den visuella upplevelsen. Färgsättningen till ett spel är också något som diskuteras flitigt mellan en Art Director och en Concept Artist tidigt i en produktion.
2.3.2 Fantasy
Fantasy är en visuellt bred genre inom dataspel. Det olika fantasy-miljöer har gemensamt är
att de är baserade på mytologi, sagor och religiösa berättelser samt att de har inslag av
övernaturliga fenomen. Ett tydligt drag inom gangren är dualismen mellan gott och ont där
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detta visas med den ”goda” protagonisten kamp mot den ”onda” antagonisten. Concept Art
på karaktärer inom genren gestaltas antigen som de ”onda” eller de ”goda”.

2.4 Forskning kring utseende och egenskaper
Jag skapade protagonistiska fantasy karaktärer som undersökningsmaterial genom att inspirera mig av argument/teorier som förklaras närmare nedan. Jag ville att alla karaktärer till
undersökningen skulle vara skapade med samma utgångspunkt. Med min undersökning ville
jag se om färgkodning kan påverka karaktärernas uttryck i en önskad riktning. Att gestalta
”goda” protagonistiska karaktärer använde jag som målsättning i undersökningen.
Paul Ekman är psykolog och har skrivit en bok som heter Basic Emotions (1999) där han förklarar hur vi tar emotionella intryck genom andra människors ansiktsuttryck. Paul Ekman
hävdar att den största delen av känslointrycken vi människor uppfattar kommer från ansiktet. I en artikel av psykologen Russel A. James i Psychological Bulletin Vol. 1 s.115, (1994)
förklarar James att det finns fysionomiska drag som associeras med vissa egenskaper det vill
säga att vi tolkar utseende med egenskaper på ett subjektivt plan. I en magisteruppsats skriven av Dan Hólmer (2006), vid Lunds universitet, skriver även Hólmer att estetiskt attraktiva
ansikten förknippas med tydliga positiva egenskaper.
I Karen Dión, Ellen Barscheid, och Elaine Walsters undersökning publicerad i Journal of Personal and Social Psychology (1972) fick respondenter se bilder på vad respondenterna klassade som vackra ansikten och förklara vilka egenskaper de trodde att dessa individer hade.
Deltagarna associerade dem med positiva egenskaper och beskrev personerna på bilderna
som snälla, sociala, intressanta, varma, anständiga, intelligenta m.m. Resultatet visade även
att desto mer oattraktiva försökspersonerna uppfattade individerna på bilderna, desto mer
negativa egenskaper förknippade de med dem (Dión m.fl, 1972).
The result suggests that a physical attractiveness stereotypes exists and that its content is
perfectly compatible whit the “what is good is beautiful” thesis (Dión, med flera, 1972 s.
289)

Hólmer (2006) refererar till en rapport skriven av Braun med flera, 2001 vid där de har undersökt vad som anses vara attraktiva ansiktsdrag. Braun med flera, bad deltagare i undersökningen bedöma en rad olika ansikten och säga om de ansåg dem vara attraktiva eller oattraktiva. Sedan valde de ut fyra ansikten per kön, de två mest attraktiva och de två minst
attraktiva männen och kvinnorna. Slutligen använde forskarna en teknik som kallas
morphing och kombinerade ihop dessa till fyra ansikten, två attraktiva och två oattraktiva,
en för var kön. Andra deltagare fick då bedöma vilka skillnader de såg mellan det mest attraktiva ansiktet och de minst attraktiva och Braun med flera, tog av resultatet fram en lista
med fysiologiska attribut. Listan för attraktiva attribut är sammanställd i tabell 1:
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Tabell 1: Attraktiva fysiologiska egenskaper för män och kvinnor. (Hólmer, 2006)
Män

Kvinnor

Mörktonad (solbränd) hud

Mörktonad (solbränd) hud

Smalare ansiktsform

Smalare ansiktsform

Mindre ansiktsfett

Mindre ansiktsfett

Mörkare ögonbryn

Mörkare och smalare ögonbryn

Mer och mörkare ögonfransar

Fler, längre och mörkare
Ögonfransar

Högre käkben

Högre käkben

Övre halvan av ansiktet bredare

Något större mellanrum mellan

i relation till den nedre halvan

Ögonen

Framträdande nedre käke

Fylligare läppar

Mer framträdande haka

Mindre näsa
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3 Syfte
Syftet med denna undersökning har varit att se om färgapplicering kan bidra till att öka känslointrycket och därmed tydliggöra Concept Art på karaktärer. Förhoppningen var att analysera tendenser om varm/kall färgkodning applicerad på gråskaliga karaktärsillustrationer påverkar karaktärsuttrycket. Min tanke var exempelvis att en varm färgkodning skulle kunna
förmedla den karaktärens personlighet till andra grafiker det vill säga att de andra grafikerna
ska kunna uppfatta denna karaktär som en ”god” protagonistisk karaktär. Syftet i stort vara
att undersöka om färg har en påverkan på karaktärsuttryck som stämmer med annan färgforskning.
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4 Problem inom produktioner
Problemet min undersökning avhandlade var grundat i feltolkningar av karaktärers Concept
Art.
En Concept Artist ska sträva efter att ge en visuell riktning och ska med hjälp av sina verk
skapa en enhetlig grafisk vision som hela grafiklaget kan ha som inspiration till slutprodukten. Desto enhetligare den grafiska visionen är desto mer enhetlig kommer den visuella slutprodukten att bli.
När en modellerare skapar grafiskt material utgår han från den Concept Art han har fått och
de direktiv som är givna. Problem kan uppstå inom den visuella kommunikationen om modelleraren skapar fel typ av visuell känsla, exempelvis att den ”goda” huvudkaraktären inte
känns god utan mer neutral på grund av att det var så modelleraren tolkade den Concept Art
han har blivit given. Problemet blir mer uppenbart om den Concept Art som produceras
kommer från någon som inte har muntlig kommunikation med grafiklaget, exempelvis om
han/hon som gör Concept Art är inhyrd och jobbar på distans.
I en produktion finns alltid ett utrymme för de olika grafikerna att tolka de koncept som ska
följas. Dessa ska inte följas som en ritning utan ses som direktiv och referenser, varpå feltolkningar kan leda till att arbetet inte blir enhetligt. Concept Art ska tolkas av dessutom av
flera individer under produktionen exempelvis så ska en modellerare få rätt känsla, en animatör ska avbilda karaktärers rörelsemönster och en texturerare behöver se karaktären som
referens.
Genom att ha god kunskap om hur färger kan tolkas kan den visuella känslan förmedlas lättare mellan de olika parterna i en produktion.

4.1 Frågeställning
Kan varma och kalla färger användas som färgkodning på gråskaliga karaktärsgestaltningar
för att påverka betraktarens intryck? Kan varm och kall färgkodning förstärka intrycket karaktären ger, eller riskerar den att motverka syftet?

4.2 Metod
Jag undersökte min frågeställning med en kvalitativ studie. En kvalitativ studie lämpar sig väl
om forskningsområdet innehåller frågor som berör människors uppfattningar och känslor
(Bryman, 2009). I en kvalitativ studie sker forskningen med en induktiv metod, det vill säga
att teoribildningen kommer först efter resultaten, grovt uttryckt ”observationer/resultat blir
en teori” (Bryman, 2009 s. 22). Mitt syfte med studien var alltså att utröna om det gick att
lägga en grund för en teori kring färganvändning inom Concept Art.
Min utvärdering av testmaterialet skedde genom semistrukturerade intervjuer (Bryman,
2009) med en urvalsgrupp på sju personer. Under en semistrukturerad intervju har man möjlighet att ge ordet till den intervjuade så att undersökningen inte färgas samtidigt som man
9

kan strukturera temat (Bryman, 2009). Detta innebär att jag kunde skapa en mall med frågor
samtidigt som jag fick en möjlighet att spinna vidare på intressanta tankar. Med en semistrukturerad intervju kunde jag be försökspersonerna motivera sina åsikter eftersom jag inte
var låst till ett frågeformulär. En sådan undersökningsform passade väl denna frågeställning
eftersom jag ville att försökspersonerna skulle reagera på uttrycket och färgvalet och ge motiveringar till sina åsikter. Mina intervjuer strävade efter att vara djupgående och utförliga.
Mitt urval var individer med förhållandevis god kunskap inom spelproduktion, både manliga
och kvinnliga individer. Jag ville se om det fanns tendenser till könsskillnader härav anledningen till att jag ville ha djupintervjuer med både män och kvinnor. Den viktigaste informationen för studien var personers känslor och intryck av färger. Jag ville att de intervjuade
skulle förklara deras känslor inför färger och det tänkta karaktärskoncepten så att jag kunde
analysera detta i relation till min frågeställning.
4.2.1 Presentationen av karaktärerna för respondenterna
Jag visade försökspersonerna en karaktärsgestaltande bild i gråskala, bad om tankar och
åsikter och skrev ner deras huvudintryck. Om de tyckte karaktärens uttryck var ”gott” eller
”ont”, ”snällt” eller ”elakt”. Jag frågade hur försökspersonen uppfattade karaktären om denne skulle figurera i ett spel. De fick prata fritt om karaktären och motivera deras val. Sedan
visades samma karaktär i två varianter, i en varm färg och i en kall färg. Jag frågade dem om
de hade samma intryck av karaktären i de monokroma varianterna: Om inte, hur deras intryck hade påverkats.
När individerna uppfattade karaktären som exempelvis handlingskraftig och god vid den gråskaliga varianten och den kalla färgkodningen påverkade karaktären så att betraktaren kände att karaktären kändes mindre sympatisk, mer kylig eller något liknande, kunde jag dra
slutsatsen att det fanns vissa tendenser som pekade på att färgkodningen har betydelse när
den appliceras på en gråskalig karaktärsillustration. Denna process upprepades till alla fyra
karaktärer. Jag visade karaktärsillustrationerna som utskrivna bilder i storleken A4 och spelade in alla intervjuer samt transkriberade ner intressanta åsikter och tankar. Sammanställningen och resultaten från intervjuerna finns under kapitel 6.
Att gestalta ”goda” karaktärer är givetvis inte bara fysionomi, ljusförhållande, pose, ansiktsuttryck och accessoarer kan göra inryck på betraktaren. Genom att jag lät försökspersonerna
bilda sin egen uppfattning av karaktärerna minimerades risken för att mina åsikter påverkade upplevelsen av färgkodnigen. Jag var noggrann med att bara lägga till en färg per illustration och inte förändra något med ljus, atmosfär eller detaljer. Vid undersökningen såg försökspersonerna en bild som bara ändras från gråskala till en monokrom röd och till monokrom blå.
Gestaltningen i gråskala och de monokroma varianterna exemplifieras i figur 1. Dessa bilder
var inte en del av undersökningen utan visar hur färgkodning kunde se ut. Ljuset, detaljerna,
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posen och karaktären förändrades inte på annat sätt än att en färg appliceras på en gråskalig
gestaltning. Mer om denna process finns i kapitel 5 (5.3.2).

Figur 1

Vänster: Monokrom röd variant. Mitten: Monokrom blå variant. Höger: Gråskalig karaktärsillustration. (Illustrationen skapades av mig)

Jag strävade efter att ha samma ljus i bilderna vid min undersökning för att minimera risken
att färgerna skulle se annorlunda ut vid presentationen för respondenterna.

4.2.2 Kvalitativ kontra kvantitativ metod
De fakta jag var ute efter var individers upplevelse i relation till min frågeställning. Min kvalitativa undersökning innehöll därför få personer som testobjekt eftersom det var viktigt att få
djupgående och utförliga svar. Det var av betydelse att få testpersonerna att motivera val
och åsikter samt att jag hade möjlighet att ställa följdfrågor för att få fram intressant fakta,
vilket hade varit problematiskt med en kvantitativ undersökning. En undersökning inom
samma område skulle kunna vara kvantitativ med en hypotes som utgångspunkt. Dock, med
en kvalitativ undersökning kunde jag även få fram om och hur intrycket påverkades för testpersonerna, därför valde jag denna undersökningsmetod. Med en kvalitativ metod kunde
det komma fram fakta som inte efterfrågades till skillnad från en kvantitativ metod med enkät och fasta frågor.
4.2.3 Begränsningar
Inför undersökningen misstänkte jag att det fanns en risk att respondenterna inte skulle uppfatta samtliga karaktärer som protagonistiska fantasy karaktärer eftersom karaktärer inom
fantasy genren varierar stort i utseende trots att de är protagonister och ”goda”. De fall detta skedde under intervjuerna noterade jag respondenternas intryck eftersom det eventuellt
kunde förändras vid färgkodningen. Det väsentliga vid min undersökning var om intrycket
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och känslorna ändrades efter att jag lagt en varm eller kall färg över hela karaktärsillustrationen.
En problematik med att undersöka om färgkodning kunde påverka karaktärsintrycket jämfört med den färgforskning som undersökningen baseras på är att individer brukar testas
med ljus i olika färger. Respondenterna exponeras alltså tydligare för färger i undersökningarna presenterade i bakgrunden, detta kan leda till att färger gav större intryck i deras undersökningar. Jag visade mina färgkodade bilder på papper vilket innebar att färgexponeringen var låg. Alternativet till detta var om jag hade visat bilderna på en datorskärm. Jag
ansåg dock att detta är ett ovanligt sätt att visa Concept Art. Genom att jag visade utskrivna
bilder på A4 papper fick jag en mer naturlig undersökning, eftersom det förekommer att
Concept Art presenteras på detta sätt.

4.3 Avgränsningar och urval
Jag avgränsade projektet till bilder inom en spelganre eftersom jag menade att detta skulle
ge tydlighet år resultatet.
Jag använde mig av röd och blå som varm och kall färg och applicerade dem på karaktärer
som skulle kunna figurera i datorspel. Jag valde att skapa figurerna som fantasy karaktärer,
det vill säga att det var en spelgenre de var tänkta att höra till.
När det gäller urval avgränsade jag mig till att intervjua respondenter med förhållandevis
hög spelproduktionskunskap, som animatörer, modellerare, texturerare yrken som finns
inom dataspelsbranschen. De är alla individer som jobbar eller har jobbat intill en Concept
Artist inom spelproduktion.
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5 Genomförande
Till min undersökning skapades fyra karaktärer inom fantasy-genren och till detta använde
jag en Wacom Intuos 4 ritbräda samt Adobe Photoshop CS 5, ett digitalt bildbehandlingsprogram.

5.1 Inspiration till gestaltning av Fantasy-karaktärer
Karaktärerna valdes att tillhöra fantasy-genren eftersom det är en stor och populär genre
inom datorspel, både som single och multiplayer. De fyra karaktärerna som porträtterades
är ett urval av karaktärstyper, krigarmunk, riddare, prinsessa samt tjuv eftersom dessa karaktärstyper förekommer inom genren där samtliga också kan vara protagonister. Jag gjorde
helkroppsillustrationer samt ett ansiktsporträtt till varje karaktär. Porträtten följer inspirationsriktlinjerna som är givna under kapitel 2.5 (Dión med flera, 1972) och tabell 1 (Hólmer,
2006) gällande tilltalade ansikten. Paul Ekman (1999) hävdar som nämns ovan att större delen av människors känslouttryck kommer från ansiktet, av denna anledning gjorde jag närbilder av karaktärernas ansikten som ett tillägg till helkroppsillustrationen.
I kapitel 2.3.1 förklaras Ian McCaigs (2006) teori, att karaktärer bör skapas i kontexten av sin
historia. Med detta direktiv som mall skapade jag visuella attribut på karaktärerna där betraktaren kan associera dem med liknande karaktärer i fantasy-genren och då bilda egna
historier kring dem.

5.2 De olika karaktärerna
Jag har strävat efter att illustrera karaktärerna likartat utan att till exempel låta dem visa
stora känsloyttringar. Men för att få fram varierande och klargörande resonemang till min
undersökning valde jag att variera stilen hos karaktärerna. Ett par är realistiska medan de
andra är mer fritt skapade. Anledningen till denna spridning inom genrens ramar var tanken
att variation skulle vara mer intressant för testpersonerna. Om alla karaktärer hade varit lika
hade det inte funnits någon anledning till att gestalta mer än en karaktär. Genom att jag varierade mig inom ramarna för den valda genren kunde undersökningen bli intressantare för
respondenterna och leda till att karaktärsillustrationerna gav större intryck.
5.2.1 Typiska drag för fantasy karaktärer
Nedan exemplifierar jag Concept Art på olika fantasy-karaktärer inom dataspel och vilka typiska visuella drag jag har observerat hos dem. Jag har strävat efter att använda mig av dessa
visuella drag och jag applicerade några av dessa typiska attribut på mina egna illustrationer
(de fyra karaktärerna som används i denna undersökning).
Dataspel vars Concept Art som analyserats:


Diablo 3 (okänt), ett fantasy-RPG som utvecklas av Blizzard Entertainment. (Detta
spel är inte släppt ännu men Concept Art på karaktärerna finns ute).



Soul Calibur V (2008), ett fantasy fighting spel som utvecklades av Namco.
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Final Fantasy IV (2008), ett fantasy-RPG som utvecklades av Square Enix.



Warhammer Online (2007), ett fantasy-MMORPG som utvecklades av Mythic Entertainment.



The Witcher 2 (2010), ett fantasy-RPG som utvecklades av CD Projects.



Dragon Age (2008), ett fantasy-RPG som utvecklades av Bioware.
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Figur 2 Båda dessa karaktärer figurerar som fantasy-typen tjuv.
Vänster, bild 1: Dragon Age Concept Art (2008) Höger, bild 2: The Witcher 2 Concept art
(2010)
Återkommande drag för denna karaktärstyp är: dolken, läderstövlar, spännen och knyten
samt att kläderna ser slitstarka och praktiska ut. Kroppsformen är oftast porträtterad på ett
sätt som ger en känsla av smidighet och rörlighet. Exempelvis har den kvinnliga karaktären
längre ben än vad som är proportionerligt. Inom datorspel ska visuella drag oftast kopplas
med karaktärernas förmågor. Karaktären till höger använder någon form av magi vilket kan
tyda på en särskild förmåga. Detsamma gäller kroppsproportionerna där en stark karaktär
porträtteras vanligen stor medan en smidig karaktär porträtteras lång och smal. Mycket
inom genren grundar sig i J.R. R Tolkiens böcker och han beskriver så kallade alver som långa
och smala samtidigt som de är smidiga. Denna karaktärstyp kan enligt mina observationer
vara både manlig och kvinnlig.
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Figur 3 Dessa karaktärer figurerar som riddare.
Vänster, bild 3: Soul Calibur V Concept Art (2008) Mitten, bild 4: Dragon Age Concept Art
(2008) Höger , bild 5: Warhammer Online Concept Art (2008)
Typiska visuella element för denna karaktärstyp är manteln, rustningen, svärdet samt att en
karaktär oftast porträtteras som något äldre. Silhuetten och kroppsformen är grov och karaktären har breda axlar samt rak hållning. Ornamentering och utsmyckning av kläder och
rustning är typiska visuella element som återkommer inom karaktärstypen. Ett drag hos
denna karaktärstyp är att de alltid är manliga. Inom fantasy förekommer det att kvinnor har
yrken som (ur ett medeltidsperspektiv) var typiskt manliga, exempelvis soldatyrket. Men
denna karaktärskategori (riddare) är nästan uteslutet manlig. Anledningen till detta kan vara
de medeltida könsrollerna och uppdelningarna där riddare faktiskt var uteslutande män.
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Figur 4 Dessa karaktärer figurerar som någon form av ”adlingar”.
Vänster, bild 6: Concept Art Final Fantasy IV (2008). Höger, bild 7: Concept Art Warhammer
Online (2008)
Återkommande visuella element är de broderade kläderna, hängande tyger samt att kläderna är opraktiska. Smycken och ädelstenar kan vara ett visuellt kännetecken inom fantasy på
adelskap där kvinnliga karaktärer av denna typ alltid porträtteras estetiskt tilltalande med
utsläppt hår och oftast med smycken i hår och kläder. Det är också vanligt att magi och mystik råder kring dessa karaktärstyper och gemensamt för dem är att de ofta porträtteras som
ömtåliga. Inom vissa fantasy-spel är kvinnliga karaktärer av denna sort ofta objektifierade
och gestaltade med en sexuell underton. Detta är tydligt på karaktären till vänster men inte i
samma grad på den till höger.
Dessa karaktärer behöver inte nödvändigtvis vara prinsessor men de har visuella drag som
jag använde för att skapa karaktären prinsessa (figur 14). Denna karaktärstyp är inte helt
given inom genren och har stora visuella variationer inom spel. För att kunna säkerställa vad
som är typiskt för kvinnliga ”adlingar” måste karaktärerna analyseras i kontext till deras
spelvärld.

17

Figur 5 Dessa karaktärer figurerar som krigarmunkar.
Höger, bild 8: Diablo 3 Concept Art (okänt) Vänster, bild 9: Diablo 3 Concept Art (okänt)
Eftersom båda dessa karaktärer ska figurera i spelet Diablo 3 som krigarmunkar är likheten
mellan dem stor vad gäller attribut och dessa karaktärer har typiska drag som porträtterar
krigarmunkar i genren. Deras poser tyder på självsäkerhet och stridskunnighet. Karaktären
till höger har en ordensymbol som förekommer i hans rustning och utstyrsel. Båda karaktärerna har relativt enkla kläder som ser ut att vara praktiska vid strid, exempelvis har de inga
ärmar vilket tyder på ett behov av rörlighet. Krigarmunkar inom fantasy är ofta inspirerade
av östasiatisk kultur, från taoism och buddism. Ett drag för denna karaktärstyp i genren är att
de slåss med händerna istället för med vapen vilket kan vara en direkt inspiration från asiatiska kampkonster som härstammar från krigarmunkar. Ett ytterligare tydligt drag är att krigarmunkar gestaltas som muskulöst byggda. Enligt mina observationer kan denna karaktärstyp vara både manlig och kvinnlig inom fantasy-genren.

5.3 Arbetsprocess
5.3.1 Skapande av Karaktärsillustrationen
Designarbetet började med att jag skrev ner olika direktiv till varje karaktär, som till exempel: stark, handlingskraftig eller spirituell, för att inleda min tankeprocess. Jag reflekterade
över vilka visuella drag jag skulle sträva efter att gestalta med varje karaktär, därefter målade jag olika silhuetter (se figur 6 och 8) för att experimentera med olika poser och få rätt
uttryck för karaktären. Karaktärssilhuetten är speciellt viktig då karaktärerna skulle kunna
figurera i fantasy-spel och där kunna utskiljas mot en miljö, därav var det lämpligt att jag
började designprocessen med silhuetter. Dessa gjordes i två färger, svart och vitt, detta för
att få maximal kontrast och därigenom kunna skilja bra poser från dåliga.
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Efter att jag gjort ett par silhuetter valde jag ut vilken av dessa jag tyckte skulle passa bäst
med karaktärsvisionen. Den utvalda silhuetten använde jag sedan till vidare karaktärsutveckling. Under detta moment brukar jag få en inblick i hur det färdiga resultatet kommer att
kännas, därför är detta steg i processen viktigt. Nedan exemplifieras denna del av processen
med två av karaktärerna krigarmunken och tjuven.

Figur 6

Silhuetter, Krigarmunken.

Krigarmunks silhuett och linjeteckning: Jag valde den inringade silhuetten som syns i figuren
på grund av att den posen förmedlar en självsäker gång vilket passar en krigarmunk i fantasy-genren, enlig mig. I denna pose fanns även möjlighet att skapa intressanta varianter för
att ytterligare gestalta karaktären och jag ville inte heller porträttera karaktären i en för uttrycksfull pose. Denna silhuett kändes som ett passande val eftersom jag upplevde den som
naturlig.
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Figur 7

Detaljerade linjeteckningar, Krigarmunken

Till denna karaktär valde jag den med bar överkropp (inringad i figur 7) eftersom den gav
intrycket av en muskulös krigare. I fantasy porträtteras krigarmunkar oftast som muskulösa,
därför passade det bra med en bar överkropp på denna karaktär. Östasiatiskt inspirerade
krigarmunkar i genren porträtteras ibland utan hår, men efter att jag prövade gestaltningen
upptäckte jag att jag vill ha hår på karaktären. Det överensstämmer inte med den typiska
bilden av genrens krigarmunkar men jag tycker att håret gör karaktären mer ungdomlig och i
även mer estetiskt tilltalande. Som nämnts är estetiskt tilltalande personer förknippade med
godhet (Dión med flera, 1972).
Under nästa del av arbetsprocessen valde jag ut en av designskisserna och den skissen förfinade jag med noggrant linjearbete så att jag fick en slutgiltig linjeteckning. Jag tecknade även
ett porträtt på karaktären efter att den övergripande karaktärsdesignen och linjeskissen blivit klar.
Efter att detta började jag lägga till valörer i gråskala och måla ut karaktären. Här kunde jag
ändra vissa tidigare mindre beslut angående designen men även en del större ändringar förekom. Concept Art är en process där man kan se ”designmisstag” sent, ibland efter att man
trott att karaktären är klar.
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Figur 8

Silhuetterna, Tjuven

Tjuvens silhuett och linjeteckning: Här valde jag en den inringande silhuetten i figuren som
ger karaktären en båge i kroppen eftersom posen kändes smidig och rörlig vilket är typiskt
för en tjuv inom genren. Jag ansåg även att det fanns en möjlighet att överdriva proportioner
på denna karaktär vilket kunde förtydliga smidighetskänslan ytterligare.
Jag öppnade sedan ett nytt blad där jag placerade in och utgick från min valda silhuett för att
skapa de utförligare designskisserna. Jag gjorde minst tre variationer av siluetten där jag experimenterade med kläder, accessoarer och uttryck (se figur 7 och 9). Under denna del av
arbetsprocessen letar jag alltid referensbilder och verk som kan inspirera mig. Exempelvis
när jag skapade krigarmunken (figur 15) tittade jag på olika bilder av munkars kläder och spel
som använder sig av liknande karaktärer, som till exempel Blizzards Entertainment´s Diablo
3. Att använda bildreferenser arbetet är en självklarhet men antalet referenser och deras
natur varierar.

21

Figur 9

Detaljerade linjeteckningar, Tjuven.

Under denna del av designprocessen tog jag fram flera alternativa utseenden till min karaktär. Jag valde sedan karaktären i mitten eftersom jag tyckte den passade den typiska fantasytjuven på grund av dolkarna och kläderna. De andra varianterna följde inte min karaktärsvision helt eftersom kläderna såg för opraktiska ut. Den mittersta varianten gav större intryck
av smidighet på grund av den praktiska klädseln. Det verkade ologiskt att ge denna karaktär
en kjol och för mycket löst fladdrande tyg, vilket de andra alternativen hade, därigenom blev
valet till slut enkelt.

5.3.2 Konvertering till monokroma varianter
När varige karaktär blivit klar lade jag till ett Black and White - lager för att ta bort all
färginformation från illustrationen detta eftersom minsta färginformation skulle påverkat
ljusvärdet vid senare användning av ett monokromt färglager.
Eftersom karaktären nu var helt i gråskala lades ett nytt lager överst i hierarkin. Detta lager
hade ett så kallat blending - läge som heter soft light, viket innebär att färgen i lagret blandas
med alla lager under i hierarkin. Detta lager påverkar även ljusvärdet på illustrationen. Jag
fyllde detta lager med blå färg och fick fram en monokrom illustration i blått. Sedan använde
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jag mig av ett Hue/Saturation lager som kan ändra den monokroma färgen från blå till röd
utan att ljuset påverkas. Jag sparade två varianter av bilden, en röd och en blå.
Jag valde som tidigare nämnts röd och blå som den varma och kalla färgen eftersom de är
varandras motpoler i färgtemperatur (Itten, 1962), de har också (på betraktaren) motsatta
fysiska effekter och mentala intryck (Ryberg, 1999)(Danger, 1987). Motivationen till varför
jag valde dessa färger är; eftersom de är extremvarianterna av varma och kalla färger kan de
förmodligen ge störst skillnad i intryck i relation till min frågeställning.
Slutligen, för att få fram en bild i gråskala med samma valörvärden som de monokroma
varianterna lade jag åter Black and White lagret överst i hierarkin och sparade en sådan
variant.
Sammanfattningsvis; genom att ha det monokroma lagret, hue saturation - lagret och black
and white - lagret i olika hierarkiska ordningar (se figur 10) skapades varianterna jag behövde
till min undersökning. Lagret med bakgrundsgradienten och lagret med den monokroma
färginformationen importerade jag till alla andra gestaltningar så att de skulle bli enhetliga.

Figur 10 Visar vilka Photoshop CS5 lager som använts i illustrationerna och hur en hierarki kan se ut. I den hierarkiska ordningen i denna figur blir illustrationen monokromt röd.
Från början tänkte jag att jag skulle måla ut det monokoma lagret men efter en test
upptäckte jag att det blir svårt och näst intill omöjligt att upprepa samma nyanser till alla
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bilder. Istället gjordes lagret heltäckande så att alla bilder fick en jämn färgexponering. (Se
figur 11, där det monokroma lagret är heltäckande)
Om gråskalevarianten dessutom skulle ha annorlunda valörvärde än de färgkodade
varianterna skulle valörvärdesändringen kunna göra ett intryck. Jag ville bara testa
färgkodningen och av denna anledning var det viktigt att ljuset och valörerna ver helt
oförändrade i de monokroma varianterna. Därför var denna prosess med lagerhierarki
betydelsefull för undersökningen.

Figur 11 Visar de färdiga illustrationerna och hur en karaktärsillustration går från gråskala till de monokroma varianterna.
Slutligen vill jag tillägga att arbetsprocessen var likadan vid skapandet av alla fyra karaktärer,
det vill säga att jag gjorde silhuetterna, sedan linjeskisserna och till sist målade jag karaktärerna. Alla fyra karaktärer genomgick även processen med lagerhierarkin
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5.4 Concept Art på fyra karaktärer
De bilder som visas i detta kapitel har alla skapats av mig och de estetiska designval jag gjort
kommer att presenteras under varje karaktärsillustration. För samtliga karaktärer har jag
som nämnts följt Concept Art från befintliga fantasyspel och strävat efter att gestalta karaktärstypiska attribut.

Figur 12 Gråskalig karaktärsgestaltningskapad som Concept Art: Tjuven
Ett designval för denna karaktär är hennes silhuett och hållning eftersom den ger ett intryck
av smidighet. Karaktärens kropp är oproportionerligt långsmal för att förtydliga karaktärstypen. Jag har valt att ge henne relativt vanliga kläder som ska se slitstarka och praktiska ut.
Hon har två dolkar för att symbolisera att hon är farlig och inte helt laglydig vilket följer karaktärstypen. Jag har just valt att ge henne två dolkar då jag anser att det ska tyda på stridskunnighet vilket är typiskt för en tjuv i genren. Denna karaktär har blont hår och mörkare hy
än den andra kvinnliga karaktären (se figur 14) för att ge en variation inom testet. Eftersom
det förekommer både manliga och kvinnliga karaktärer av denna typ valde jag en kvinnlig.
Ansiktet följer tabell 1 (Hólmer, 2006).
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Figur 13 Gråskalig karaktärsgestaltning: Riddaren
Denna karaktär ska föreställa en lite äldre man. Han har en stark silhuett, breda axlar och rak
hållning vilket är typiskt för en riddare inom fantasy-genren. Jag har valt att ge honom en
käpp och finare kläder eftersom det förekommer att mer nobla karaktärer porträtteras med
föremål som tyder på ämbete. Han har rustning och svärd vilket tyder på att han är en man
som strider med ett typiskt vapen för en riddare i genren. Jag har gett honom ett igenkännande attribut i ansiktet genom de ljusa ögonen samt den vita hårstrimman i det svarta håret. Det förekommer bara manliga riddare inom genren och därför valde jag att gestalta
denna karaktär som en man. Hans ansikte är skapat med tabellen för estetiskt tilltalade attribut som inspiration vilket är beskrivet under kaptitel 2.5 (Hólmer, 2006).
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Figur 14 Gråskalig karaktärsgestaltningskapad som Concept Art: Prinsessan
I fantasy-genren är det vanligt att personer med högre ställning porträtteras med smycken
och ädelstenar därför har jag valt att ge denna karaktär utsmyckade kläder som ska symbolisera hennes adelskap. Kläderna ska också se opraktiska ut vilket ska tyda på att denna karaktär inte sysslar med något kroppsarbete. Kläderna ska också bidra till att ge karaktären en
igenkännbar silhuett.
Jag har också gett denna karaktär utsläppt långt hår eftersom det är typiskt för kvinnliga ädlingar inom genren. Hennes pose valde jag på grund av att jag anser den vara ganska självsäker. Karaktären är också skapad för att ge en variation till min undersökning och ska i viss
mån vara en motsats till den andra kvinnliga karaktären. Exempelvis är hon ren, välklädd och
ljusare i hyn medan den andra karaktären är mörkare i hyn, ljusare i håret samt lite smutsig i
ansiktet. Den andra kvinnliga karaktären är praktiskt klädd medan denna som nämnts är
opraktiskt och estetiskt klädd.
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Figur 15 Gråskalig karaktärsgestaltning: Krigarmunken
Jag valde att ge denna karaktär mörk hy och muskulös kropp och jag har valt att porträttera
karaktären gående framåt eftersom jag tycker att han då ser bestämd och självsäker ut, vilket passar karaktärsbeskrivningen. Jag ville även att denna karaktär ska kännas stridskunnig
utan vapen och genom att porträttera honom med en beslutsam blick och en gående pose
kan detta intrycket förmedlas lättare till betraktarna. Denna karaktär ska skilja sig mot den
andra manliga karaktären genom sin hy och ögonfärg men även genom sin hårlängd. Hans
ansikte är liksom de andras skapat med inspiration från tabell 1 i kapitel 2.5 (Hólmer, 2006).
Slutligen eftersom det förekommer både manliga och kvinnliga krigarmunkar inom genren
valde jag att skapa en manlig krigarmunk. Jag har två karaktärstyper som både kan vara män
och kvinnor inom genren och av dessa har jag valt att porträtta en kvinnlig och en manlig
karaktär.
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6 Utvärdering/Analys
Jag undersökte frågeställningen med en kvalitativ metod och med semistrukturerade intervjuer. Undersökningens syfte var att se om individer uppfattade att karaktärsintrycket påverkas med hjälp av färgkodning och till att utveckla en indikation till en teori som skulle
kunna vara användbar vid skapandet av Concept Art. Färgkodningen bestod av monokrom
blå och monokrom röd.
Jag testade fyra karaktärer med sju respondenter, detta resulterade i att jag först testade
tjugoåtta utfall i gråskala. Varje respondent fick därefter se två monokroma varianter av varje karaktär vilket betyder att fyrtioåtta stycken möjliga utfall av monokroma karaktärsillustrationer kunde undersökas och resultatet kan ses i tabell 2 nedan.
I urvalet intervjuade jag enbart bara studenter som tillhör programmet för dataspelsutveckling eftersom det är sannolikt att dessa personer kommer att jobba intill en Concept Artist
samt att det är sannolikt att de känner till fantasy-genren. Jag intervjuade både män och
kvinnor för att undersöka om det fanns eventuella könsaspekter. Det som eftersöktes var
personers upplevelser av monokroma karaktärsillustrationer och om samma karaktär eventuellt uppfattades annorlunda från gråskala till en varm/röd eller kall/blå monokrom variant.
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6.1 Inför Undersökningen
Vid varje intervju visades först en karaktärsgestaltning i gråskala i taget och jag ställde inledningsvis frågor. Jag ställde frågor där försökspersonerna fick associera och berätta om sina
intryck och jag strävade efter att ställa öppna frågor för att inte styra intervjun allt för hårt.
Exempel: Vad är det för typ av karaktär? Hur skulle du kunna uppfatta denna karaktär om
den hade figurerat i ett fantasy RPG? Hur hade denna karaktär varit? Vad hade han/hon
sagt? Vilken personlighet tror du att du att karaktären i fråga har när du interagerar med
denna?
Under nästa moment visade jag de båda färgkodade varianterna av samma karaktär och
ställde frågor för att få fram respondenternas intryck. Ibland behövde jag inte ställa några
frågor utan associationen och intrycken kom direkt. Exempel på frågor som användes i denna del av undersökningen var:
Vad tycker du nu när du ser dessa bilder? Tycker du att någon färg passar bättre med karaktären? Varför och hur? Förändras intrycket?
När de intervjuade hade förklarat tankar och åsikter visade jag nästa karaktärsillustration.
Alla karaktärer presenterades i samma ordning, det vill säga Krigarmunken, Riddaren, Prinsessan och Tjuven.

6.2 Undersökningens resultat
Det finns två begrepp som inledningsvis behöver förtydligas eftersom de är essentiella för
att förstå undersökningsmaterialet i detta kapitel. Begreppen är förstärkt och förändrat intryck.


Förstärkt intryck: Innebär att karaktärsuppfattningen respondenten hade i gråskala
blev tydligare och mer utförligt i en monokrom variant. Testpersonen utvecklade
känslan han/hon hade vid den gråskaliga karaktärsvarianten exempelvis genom att
han/hon tydliggjorde karaktärens personlighet eller att han/hon förtydligade egenskaper, karaktärsdrag samt moralisk hållning.



Förändrat intryck: Innebär att karaktärskänslan respondenten fick i gråskala blev
annorlunda och olikt grundvarianten vid en monokrom variant. Exempelvis att Testpersonen uppfattade att karaktärens personlighet, moral eller roll förändrades eller
att karaktären till och med uppfattades som en annan karaktärstyp.

När de intervjuade talade om karaktärerna i gråskala varierade associationerna. Gemensamt
för de flesta intervjuer var sedan att färgkodningen gjorde ytterligare intryck (förstärkte eller
förändrade) med få undantag. Vilken av färgkodningarna som förstärkte eller förändrade
intrycket av karaktärerna i gråskala kan kategoriseras i fem grupper och dessa grupper finns
återgivna i tabell 2 (från vänster till höger) samt i punktform på sid 31.
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Respondenter som tyckte blå förstärkte karaktärens intryck. (Grupp 1)
Respondenter som uppfattade att den blå monokroma illustrationen gav ett förändrat intryck till karaktären. Ett intryck som karaktären alltså inte gav i den gråskaliga
varianten. (Grupp 2)
Respondenter som tyckte röd förstärkte karaktärens intryck. (Grupp 3)
Respondenter som uppfattade att den röda monokroma illustrationen förändrat intryck till karaktären. Ett intryck som karaktären alltså inte gav i den gråskaliga varianten. (Grupp 4)
Respondenter som inte tyckte att någon av de monokroma varianterna gav något
som helst personlighetsförändring inför karaktären. (Grupp 5)
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Tabell 2 . Tabellen illustrerar de intervjuades ändrade uppfattningar när de fick se de monokroma varianterna. (Den blå ringen representerar den blå monokroma varianten av den aktuella karaktären, det röda krysset representerar den röda monokroma varianten av den
aktuella karaktären)
Grupp 1
Intervjuad Karaktär

Person 1
Person 1
Person 1
Person 1
Person 2
Person 2
Person 2
Person 2
Person 3
Person 3
Person 3
Person 3
Person 4
Person 4
Person 4
Person 4
Person 5
Person 5
Person 5
Person 5
Person 6
Person 6
Person 6
Person 6
Person 7
Person 7
Person 7
Person 7

Munk
Riddare
Prinsessa
Tjuv
Munk
Riddare
Prinsessa
Tjuv
Munk
Riddare
Prinsessa
Tjuv
Munk
Riddare
Prinsessa
Tjuv
Munk
Riddare
Prinsessa
Tjuv
Munk
Riddare
Prinsessa
Tjuv
Munk
Riddare
Prinsessa
Tjuv

Grupp 2

Förstärkt
Ändrat
intryck, Blå intryck, Blå
o

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Förstärkt
intryck,
Röd
x

Ändrat
intryck, Röd

Ingen ändring

o

x
x
x
x
x

o
o
o
o
o

x

o

x
o
o

x
x
ox
x

o

x

o

x
o
o
o
o

x
x
x
x

o
o

x
x
o
o

x
x

o
o

x
x
x

o
o
o

x
x

o

x

Tabellen visar att tjugosju av tjugoåtta utfall visar att respondenterna fick ett förstärkt eller
förändrat intryck genom de färgkodade karaktärsillustrationerna jämfört med de gråskaliga
varianterna.
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Frågeställningen till denna undersökning var: Kan varma och kalla färger användas som färgkodning på gråskaliga karaktärsillustrationer för att påverka betraktarens intryck? Kan varm
och kall färgkodningar förstärka eller förändra intrycket karaktären ger?
Resultatet är: Intervjupersonerna har upplevt att varma och kalla färger har påverkat intrycket på karaktärsillustrationer och att den varma och kalla färgkodningen har förstärkt
och förändrat intrycket intervjupersonerna fick av karaktärerna i gråskala.

6.3 Teorier/Tendenser
Undersökningens resultat visar att färger påverkar uttrycket på karaktärsgestaltningar i gråskala. Men kan man av resultatet utveckla en användbar teori som skulle kunna användas
som designmetodik? Svaret får med denna undersökning som stöd förmodligen bli nej.
Röd och blå är färger med ambivalenta egenskaper. Röd kan tolkas som inbjudande, varmt
och öppet (Danger, 1987) samtidigt som den kan kopplas till handlingskraft och värme (Ryberg 1999) (Küller, 1995). Blå är en lugn och stillsam färg (Ryberg 1999) (Danger 1987) samtidigt som den kan förknippas med kyla (Küller, 1995). Dessa tendenser fanns även i mitt
undersökningsmaterial där röd kunde ses som inbjudande, varmt och att det framhävde karaktärsdraget godhet men det kunde också få karaktären att tolkas som mer aggressiv och
ond. Samma individ kunde uppleva att färgkodningarna uppfattades på olika sätt mellan olika karaktärer, exempelvis att den blå färgkodningen gjorde att karaktären uppfattades som
mer god medan nästa karaktär blev mer kylig/kall och således mer ond. Denna ambivalens
vad gäller färgtolkningen, i kombination med att olika individer tolkade karaktärerna på olika
sätt, innebär att det är svårt att se en speciell tendens vad gäller att den ena färgen alltid
skulle göra att karaktären kan tolkas som exempelvis mer god.
Några av de intervjuade tolkade karaktärsgestaltningarna i gråskala som lugna eller vänliga
och blå färgkodning förhöjde intrycket. När testpersonerna uppfattade karaktärerna som
aggressiva handlingskraftiga och emotionella förstärktes detta intryck med den röda färgkodningen. De intervjuade kopplade alltså både den röda och den blå färgkodningen med
positiva egenskaper. I tabell 3 har jag sammanställt hur de intervjuade generellt tolkade
färgkodningarna.
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Hur färgkodningarna har upplevts kan struktureras i fem olika kategorier.







Lugn/Vänlig blå: Denna kategori innebar att respondenterna generellt förknippade
den blå monokroma karaktärsillustrationen med positiva egenskaper.
Kall/Kylig blå: Denna kategori betyder att respondenterna generellt förknippade den
monokroma karaktärsillustrationen med negativa eller neutrala egenskaper.
Aggressiv/Handlingskraftig röd: Denna kategori innebar att respondenterna generellt förknippade den röda monokroma karaktärsillustrationen med negativa eller
neutrala egenskaper.
Varm/Sympatisk röd: Denna kategori innebar att respondenterna generellt förknippade den röda monokroma karaktärsillustrationen med positiva egenskaper.
Ingen ändring: Denna kategori innebär att respondenterna inte tog något speciellt intryck av färgkodningen.
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Tabell 3. Tabellen specificerar vilka generella ord som förknippades med de olika färgkodningarna och om de olika monokroma karaktärsillustrationerna har tolkats positivt eller negativt/neutralt.
Intervjuad Karaktär Lugn/Vänlig Kall/Kylig Aggressiv Varm/sympatisk
Blå (positiv) Blå
Röd
Röd (positiv)
Munk
o
x
Person 1
Riddare
o
x
Person 1
Prinsessa
o
x
Person 1
Tjuv
o
x
Person 1
Munk
o
x
Person 2
Riddare
o
x
Person 2
Prinsessa
o
x
Person 2
Tjuv
o
x
Person 2
Munk
o
x
Person 3
Riddare
o
x
Person 3
Prinsessa
Person 3
Tjuv
x
Person 3
Munk
o
x
Person 4
Riddare
o
x
Person 4
Prinsessa
o
x
Person 4
Tjuv
o
x
Person 4
Munk
o
x
Person 5
Riddare
o
x
Person 5
Prinsessa
o
x
Person 5
Tjuv
o
x
Person 5
Munk
o
x
Person 6
Riddare
o
x
Person 6
Prinsessa
o
x
Person 6
Tjuv
o
x
Person 6
Munk
o
x
Person 7
Riddare
o
x
Person 7
Prinsessa
o
x
Person 7
Tjuv
o
x
Person 7

Ingen
ändring

ox

Tabell 3 visar att röd färgkodning (som förvisso har förknippats med positiva egenskaper)
generellt inte får karaktären att kännas som en god protagonistisk fantasy karaktär. Karaktären uppfattas snarare mer handlingskraftig, aggressiv och andra liknande attribut. Den blå
varianten har dock ett spritt resultat och några tydliga tendenser gällande denna färg är svåra att finna. Tabell 3 visar även att sexton av tjugoåtta tyckte att blå färgkodning var förknippad med positiva egenskaper medan röd bara förknippades med positiva egenskaper fyra av
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tjugoåtta. Detta är en tendens som skulle kunna betyda att blå är en färg som passar som
färgkodning när det gäller att förknippa karaktärer med positiva egenskaper. Men eftersom
de intervjuade fick se båda de färgkodade varianterna samtidigt var det kanske naturligt att
välja en som positiv och en som negativ då blå och röd är varandras motsatser inom färgtemperatur och upplevelser (Itten, 1962) (Danger, 1987). Ytterligare undersökningar behöver alltså göras för att säkerställa denna teori.
Vissa tolkade även de röda monokroma karaktärerna som närvarande medan de blå tolkades
som mer avlägsna. En blå färg uppfattas generellt som mer avlägset medan en röd färg uppfattas som näraliggande i rummet (Itten, 1968) (Danger, 1987).
Exempel på detta är testet av prinsessan under intervju 1 och 2.
Person 1: I den blå kände jag direkt som om hon var död, blott ett minne, ett gott minne
dock.
Person 2: Hon är inte så mycket karaktär i den blåa längre, mer som att hon är bara ett
minne.

Vad gäller begreppen förstärkt och förändrat intryck visar mina intervjuer att fler uppfattade
att intrycket förändrades än vad det var som uppfattade att intrycket förstärktes.
Av de monokromt blå karaktärsillustrationerna uppfattade nio av tjugoåtta att de fick ett
förstärkt intryck, sjutton av tjugoåtta, mer än 60% uppfattade att de fick ett förändrat intryck. Av de monokromt röda karaktärsillustrationerna uppfattade tolv av tjugoåtta att de
fick ett förstärkt intryck medan femton av tjugoåtta, mer än hälften, uppfattade att deras
intryck förändrades. Det kan till och med vara att det var lättare att få nya intryck med de
färgkodade varianterna. Det är svårt att bevisa något med denna statistik som får ses som en
tendens och här finns utrymme för vidare forskning där man kan undersöka om det blir lättare att finna historier och associationer kring karaktärsillustrationer med hjälp av färg.
Inledningsvis misstänkte jag att alla karaktärer inte skulle tolkas som ”goda” protagonister.
Av erfarenhet vet jag också att tolkningen av Concept Art varierar mellan olika individer, vilket dessa intervjuer bekräftade ytterligare. Tolkningen av karaktärerna skiljde sig avsevärt.
Ett exempel på detta är när jag visade riddaren i gråskala för person 2 och 7.
Person 5 (06.09): Dehär känns som en riddare eller kung. Han känns väldigt strikt men han.
Han är fortfarande god, även den här karaktären, känner jag, även i den här bilden. Men
han är, han känns definitivt som en tystare typ, lugn beräknande, kall kalkylerande. Men
god. Väldigt krigisk.(…) Strateg av något slag, han planerar krig.
Person 2 (08.09): (…) Jag tycker att han ser ganska dryg ut så jag hade nog satt honom som
skurken. Ehm jag tycker att han ser lite douchig* ut.
Jag: Douchig? *
Person 2: Ah lite väl polerad och stilig i sin rustning och lite väl medveten om det. Ah de
känns som en sån karaktär som skulle kunna svika huvudkaraktären och som det visar sig
sen att han var en hal typ.
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* (”Douchig” är ett svenskt slang som kommer från engelskans ”Douche bag” vilket ungefär
betyder: självupptagen tölp.)
Olika individer har kopplat karaktärerna på olika sätt, gemensamt är att färgen har påverkat
hur de upplevde karaktären. Intrycket har dock varit splitrat och variationen har varit stor.
En tydlig tendens (tjugoett av tjugoåtta utfall) är att om de intervjuade tyckte att den ena
färgkodningen förstärkte, tyckte de att den andra förändrade intrycket. Detta kan ha att göra
med att de fick se båda färgkodningar samtidigt och de viktade betydelsen av färgbetydelsen. Den röda kan ses som motpol gentemot den blå färgen, vilket är en förklaring till att
några av testpersonerna fick motsatta intryck inför de färgkodade varianterna.
Några av de intervjuade tyckte att det var olika temperaturkänsla på det olika monokroma
varianterna där denna känsla överfördes till karaktärerna, dock långt ifrån alla. Här kan färgexponeringen ha spelat en stor roll. Om testpersonerna hade blivit exponerade för färgen
tydligare hade temperaturkänslan kanske förstärkts.
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7 Diskussion/Slutsatser
7.1.1 Färger
Med min undersökning som grund tycker jag att Danger (1987) och liknade färganalytiker
missar en vital del vad gäller färger och människors känslor. Det finns en problematik med
att bara uttrycka att en färg generellt representerar en eller flera liknande känslor. Det kan
vara så att färger måste kombineras med ett motiv för att den känslan ska förhöjas eller ändras. Exempelvis hävdade Danger (1987) att färgen blå har en lugnande effekt, vilket kan
stämma, men ger det ett lugnt intryck i kombination med ett aggressivt motiv? Eller ger färgen en helt annan effekt då? Frågor som kan/bör ställas i spelsammanhang.
Svaret på färg och karaktärer är mer komplicerad än den färgforskningen som presenteras i
detta arbete. Möjligtvis är vi så pass påverkade av populärkulturens användning av färger
som i till exempel Starwars där röda lasersvärd används av ”de onda” medan blå av ”de
goda” att detta problematiserar användningen av annan färgforskning som till exempel är
anknuten till ergonomi.
7.1.2 Fantasy
Fantasy kan beskrivas vara en subjektiv uppfattning. Med detta i åtanke kan det vara felaktigt att påstå att det finns generella visuella drag till olika typer av fantasy-karaktärer. Dessa
drag kan mer ses som riktlinjer där de visuella attributen inom samma karaktärskategori inte
behöver överensstämma helt. Givetvis finns det visuella likheter mellan karaktärstyper inom
samma spel och fantasy-miljö, men det är mellan olika spel och grafiska stilar som skillnaden
blir synlig. För att reda ut vilka visuella drag som är gemensamma mellan olika karaktärstyper behöver man studera mer än Concept Art till fantasy-spel. En noggrann karaktärsutveckling behöver kartläggas där kopplingen mellan visuellt utseende och gameplay behöver analyseras. Det fanns ingen garanti för att de karaktärerna jag gjorde Concept Art på behövde
klassas eller tolkas som fantasy-karaktärer. Dock är det ändå sannolikt att de tolkas som fantasy-karaktärer genom de visuella kännetecken jag gav dem, samt att jag använde Concept
Art från fantasy-klassade datorspel som referenser och inspiration.
Som nämnts tidigare använder undersökningen teorierna kring egenskaper och utseende
som inspiration och en anledning till användningen av ”goda” karaktärer är att de är en given
uppdelning inom genren där karaktärer kan kategoriseras som ”onda” eller ”goda”. En annan
syn på karaktärer inom fantasy är att de antigen är protagonister eller antagonister eller antigen snälla/elaka. Karaktärer som har gestaltats inför denna undersökning har en genremässig serietypisk grund och syftet var inte att bevisa vilket utseende ”goda” karaktärer besitter
utan att använda teorierna i kombination med Concept Art för att gestalta genremässiga
karaktärer så att färgkodningsmetodens användning inom Concpet Art kunde undersökas.
Det var uppenbart att karaktärerna kategoriserades inom genren och tolkades som protagonister eller antagonister. Med detta som grund kan jag konstatera att en Concept Artist inte
kan garantera att hans karaktärskoncept tolkas på det önskade sättet.
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7.1.3 Gestaltningen av ”goda” protagonistiska karaktärer
McCaig (2007) ger direktiv för hur en Concept Artist kan skapa ”goda” karaktärer. Jag använde mig av McCaigs teorier för att skapa fantasy-karaktärer och de intervjuade inte hade några svårigheter att bilda historier eller att associera kring karaktärerna. Men nu, efter att jag
har försökt skapa Concept Art på ”goda” fantasy-karaktärer och de intervjuade har sagt sitt,
kan jag konstatera att det möjligtvis krävs mer för att gestalta just ”goda” karaktärer. Fantasy associationen kan till och med varit en nackdel för att skapa goda karaktärer. Exempelvis
har vissa av de intervjuade kopplat undersökningens karaktärer till liknande ”onda” karaktärer som finns i befintliga fantasy-spel.
Exempel: intervju 2 och karaktären, riddaren (9.30 – 9. 49).
Person 2 :(…) Jag tror också att det har att göra med att jag associerar honom med annan
karaktär som jag har träffat tidigare i ett fantasy rollspel som såg ut precis som honom,
inte riktigt (skratt) men han var faktiskt ganska lik. Han (den karaktären personen minns)
var en riktig svikare.

Intervjuerna visade dock att mycket mer än hälften förknippade positiva egenskaper med
karaktärerna i de gråskaliga varianterna. Detta kan indikera att de teorier jag tolkade (McCaig, 2006) (Dion, 1972) (Hólmer, 2006) gjorde att många av karaktärerna ändå tolkades som
”goda” för testpersonerna.
Jag visade de fyra karaktärerna (i gråskala) tjugoåtta gånger. Antalet som uppfattade karaktärerna ha positiva egenskaper vid detta skede var tjugo, vilket betyder att drygt 70 % utfall
förknippade karaktärerna med positiva egenskaper. Värt att tillägga är att i mina intervjuer
bad jag aldrig individerna att kategorisera karaktärerna som goda, neutrala eller onda.
Exempel på meningar de intervjuade yttrade där jag bedömde att de tolkade karaktärerna
som goda.
Person 5: (9.02) (Prinsessan): Hon känns god och bestämd.
Person 4: (2.29) (Krigarmunken) : Om man skulle ta till hans generella hållning så kan jag
tänka mig att han är en good guy.
Person 7: (16.18) (Riddaren): Han har nog kunnat undvika krig eftersom han nu är god. Diplomatisk lösare.
Person 1: (18. 25) (Tjuven): Hon känns god tycker jag.

Som nämnts är gott/ont en given uppdelning i spel, inte minst inom fantasy RPG där berättelsen ur ett dramaturgiskt perspektiv alltid innehåller en god och en ond sida. Detta kan ha
påverkat uppfattningen och gjort att respondenterna omedvetet har kategoriserat karaktärerna, på grund av att dessa tillhör fantasy-genren. Respondenterna består dessutom av dataspelsutvecklare vilket innebär att de kan vara vana att tolka spelkaraktärer och kategorisera dem.
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Att olika individer kan tolka samma karaktär på helt olika sätt var en tendens vid undersökningen och det är uppenbart att alla karaktärer inte tolkades som ”goda” protagonister av
alla respondenter. Enligt Dion med flera (1972) kan vackra individer kopplas med positiva
egenskaper och därmed tolkas som ”goda”. Med detta som grund kan jag konstatera att alla
respondenter inte uppfattade alla karaktärer som vackra, vilket innebär att tabell 1 (tabellen
med fysionomiska drag som ska spegla estetiskt tilltalande ansikten) inte beskriver drag som
tilltalar alla. En möjlig orsak till respondenternas svar kan också vara att jag målade alla ansikten. Min färdighet stor inom hantverket har kanske inte varit tillräckligt för att kunna förmedla teorierna i bild. Det finns även en problematik med Dion (1972) och Holmers (2006)
teorier eftersom godhet och attraktivitet är något subjektivt. Visserligen hävdar Dion med
flera (1972) att de individer testpersonerna tyckte var vackra förknippades med positiva
egenskaper, vilket var subjektivt eftersom olika personer tycker olika individer var vackra.
Holmer däremot hävdar att det finns vissa fysionomiska drag som ska spegla estetiskt tilltalande ansikten, detta bör ifrågasättas eftersom informationen presenteras objektivt utan att
ta hänsyn till kulturella eller subjektiva aspekter.
Jag valde att porträttera mina karaktärer i helfigur utan att lägga större vikt på att placera
dem i relation till en miljö. Om jag hade porträtterat karaktärerna mitt i en handling (där det
gör något vänligt) kanske det hade blivit lättare att tolka dem som goda. Exempelvis om jag
hade porträtterat riddaren när han ger pengar till en fattig tiggare, eller när han klappar en
gosse på huvudet. Ian McCaig (2006) säger att goda karaktärer skall ställas i relation till deras
handlingar. Samtidigt hade kanske intrycket då blivit så starkt hos de intervjuade att färgkodnigen inte hade givit någon effekt.
7.1.4 Diskussion kring syfte
Syftet med denna undersökning var framför allt att se om varm/kall färgkodning gjorde ett
intryck i kombination med Concept Art. Syftet med undersökningen var också att finna tendenser som kanske kunde underlätta en Concept Artist arbete vid produktionen av visuella
produkter, under förutsättning att färgkodning skulle kunna användas för att förstärka ett
karaktärsintryck i önskad riktning. Intervjuerna visar att respondenterna inte kopplar alla
karaktärer som ”goda” protagonister och av denna anledning kan det bli kontraproduktivt
att använda färgkodning för att öka tydligheten. Dessutom visar min undersökning att färgkodningen kan tolkas på olika sätt; positivt, neutralt eller till och med negativt.
Exempel på ett scenario där färgkodning skulle vara kontraproduktivt är om riddaren hade
använts och visats enbart i en röd monokrom färg inför person 2. Detta kanske hade resulterat i att denna respondent hade kunnat tolka karaktären som en handlingskraftig, aggressiv,
”hal typ”. I tabell 3 visas att tjugofyra av tjugoåtta utfall av röd monokrom variant uppfattades den som aggressiv/handlingskraftig vilket pekar på att den röda färgen ofta är mer agerande och att färgen därmed påverkar karaktären i den riktningen. Eftersom person 2 uppfattade riddaren med negativa egenskaper kan det vara rimligt att anta att om jag hade pre-
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senterat riddaren i ett monokromt rött koncept för den som ska göra 3D modellen så hade
intrycket kunnat bli annorlunda än det önskade.
För att en Concept Artist ska kunna använda varma/kalla färger för att förtydliga karaktärsuttryck måste man dels vara väldigt säker på att karaktären som gestaltas kommer att tolkas
på det önskade sättet av kollegor inom ett grafiklag. Dessutom måste man veta att färgen/färgskalan kommer att tolkas på det önskade sättet. Min undersökning visar att det
finns en tendens som pekar på att färger kan tolkas olika beroende på motiv, därför kvarstår
problemet med misstolkad Concept Art. Tabell 3 visar även att flertalet gånger förknippades
karaktärerna med negativa/neutrala egenskaper med färgkodningarna. Samtidigt visar resultatet att blå monokroma varianter förknippades sexton av tjugoåtta gånger med positiva
egenskaper vilket visar att det skiljer sig avsevärt mellan färgkodningarna. Jag anser därför
att resultatet inte är tydligt nog för att denna teknik skulle kunna användas för att förtydliga
karaktärs Concept Art.
7.1.5 Genus
Siviks resultat i ”Om Färgs Betydelse”(1995) tyder på att det finns könsskillnader vad gäller
färguppfattningar och detta var intressanta att ha i åtanke vid mina intervjuer. Min tanke var
att om färgassociationen förs till föremål eller till och med individer kunde det eventuellt ge
utslag på de kvinnliga intervjuade och inte männen.
När det kommer till tolkningen av färgkodningen finns dock inga tydliga tendenser till att
tolkningen skulle vara annorlunda mellan könen. Danger (1987) och Sivik (1995) har båda
olika teorier som hävdar att kvinnor och män uppfattar färg olika. Jag undersökte om det
fanns någon skillnad mellan hur män uppfattade kvinnliga karaktärer samt hur kvinnor tolkar
manliga karaktärer. Jag sökte även efter om män och kvinnor skulle förknippa färgerna olika
beroende på vilket kön karaktären hade. Min undersökning har inte visat några tydliga tendenser i något av dessa avseenden.

7.2 Förslag på vidare forskning.
För att karaktärsdesignprocess ska effektiviseras är det en fördel om den som jobbar med
Concept Art är kunnig inom färglära. Min undersökning visar en tendens till att samma färg
kan påverka karaktärsgestaltningar i motsatta riktningar. En möjlig ny undersökning skulle
kunna förtydliga motivet så att samma typ av intryck testades med en kvantitativ metod. I så
fall kan det möjligen lättare uteslutas hur varma/kalla färger påverkar en illustration. Framför allt är det intressant att samma färg kan påverka karaktärsintrycket i olika riktningar för
olika respondenter. Denna ambivalens behöver undersökas om någon teori eller metod ska
kunna utvinnas.
I min undersökning använder jag mig bara av monokroma illustrationer, en möjlig ny undersökning skulle också kunna testa om färgskalor ger samma effekt. Exempelvis om karaktärerna skulle placeras i en miljö där ljuset är varmt respektive kallt för att sedan se hur skillnaden skulle påverka karaktärsupplevelsen.
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Det finns gott om forskning som visar vilka färger som upplevs som kalla/varma samt hur
dessa kan användas i inrednings och ergonomiska syften bland annat Siviks artikel ”Om färgs
betydelse” (1995). Det finns betydligt mindre forskning som undersöker hur varma/kalla färger används inom media för att påverka människor och det finns framför allt ingen forskning
hur färger kan appliceras på Concpet Art.
Några av datorspelen idag speglar aktuella konflikter och de som har skapat dessa produkter
sätter sin subjektiva prägel, medvetet eller omedvetet. Eftersom färg är ett medium inom
mediet och ger sina egna intryck behöver detta granskas kritiskt. Jag tror att utvecklare placerar ut färger för att tydliggöra spelmoment exempel, vilka som är goda respektive onda.
Exempel på detta är att fiender på kartor och så kallade ”mini maps” ofta är röda eftersom
konventionen gjort att det inom spelmarknaden ses som en känsloladdad och aggressiv färg
och medan egna karaktären ofta är blåmarkerad. Detta kan tyckas oskyldigt men om spelet
exempelvis rör Iraq-konflikten och spelaren ”är” en amerikansk soldat (markerad blå) medan
araberna är markerade röda kan det finnas moraliska aspekter att vara kritisk mot. Från att
skjuta spelfigurer till att skjuta aggressiva fiender. Jag har inte funnit forskning som tyder på
att så är fallet, men ett möjligt forskningsområde skulle kunna vara hur färgkodning används
inom media och vad den betyder. Så vitt jag vet finns ingen forskning som tyder på att röd är
en aggressiv färg heller, men är röd en aggressiv färg i kombination med ett aggressivt intryck, eller förhöjer det intrycket av aggressivitet? Jag misstänker att röd som färg kanske
kan både vara positivt och negativ laddat beroende på motiv och kulturella konventioner.
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Bilaga
Utvärdering intervjuer
Här visar jag utdrag från mina interjuver där den röda/blå färgkodnigen förstärker intrycket
och även hur den röda/blå färgkodningen förändrar intrycket. Jag visar även exemplet då
färgkodnigen inte gjorde någon märkbar effekt. Bedömningar av dessa slag har strukturerats
i tabell 2.

Exempel på förändrade intryck vid de båda färgkodningarna
Jag tolkar svar av denna typ som att deras intryck har förändrats från den gråskaliga varianten med båda färgkodningar. Exempelvis om de tyckte karaktären var snäll i gråskala medan
karaktären var elak i både monokrom röd och blå. Av tjugoåtta stycken karaktärstestningar
var det fem fall där båda färgkodningen (röd/blå) ledde till att karaktärsintrycket ändrades
från den gråskaliga varianten.
Vid intervju 1 (2.02 – 3.05) sa person 7 följande när jag testade karaktären krigarmunken.
Jag: hur skulle du uppfatta denna karaktär om den skulle figurera i ett Fantasy RPG?
Person 7: Jag skulle säga att han skulle vara en starkare person. (...)
Jag: Så hur skulle han figurera i ett spel?
Person 7: Han skulle vara en good guy.
Jag: Hur skulle du möta honom?
Person 7: Jag kan tänka mig att detta skulle vara något rollspel och att han skulle vara min
sidekick.
Jag: Menar du följeslagare?
Person 7: Ah precis.

Jag tolkade detta som att intrycket av denna karaktär var att han var pålitlig och god. Sedan
fick samma person se de båda färgkodningarna och följande sades.
Jag: (…) Det är samma karaktär men i olika typer av färgkodningar.
Person 7: Det är jävligt intressant faktiskt. Rent spontant är den här snubben elak. Han är
inte snäll faktiskt (pekar på den monokroma röda varianten). Den här snubben är inte
nödvändigtvis snäll heller men han är mindre elak (pekar på den monokroma blå varianten).

Han använde även ordet handlingskraftig för att beskriva karaktären och pekade på att röd
var den färgen som skapade detta karaktärsdrag vilket är på sätt och vis är en förhöjning av
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en ”starkare person”. Senare förklarade personen att den blå varianten inte kändes elak
utan mer neutral medan den röda kändes elak. Detta innebär att karaktären går från att tolkas som god till att tolkas som ond och neutral där färgkodningarna förändrade det inledande intrycket av karaktären.
Vid intervju 5 (2.55 – 5.07) skedde följade samtal när jag visade krigarmunken:
Jag: Om du hade interagera med denna karaktär, hur hade han varit som person?
Person 5: Han hade varit definitivt en god snubbe som hjälper en på vägen, ledsagaren och
ger en lite schyssta tips så man kan ta sig vidare.
Jag: Ok, är han alltså en person som man interagerar med utan konflikt?
Person 5: Ah precis.

Person 5 uppfattade karaktären som god och hjälpsam och han uppfattade också att denna
karaktär inte kommer söka konflikter. Sedan visades de båda färgkodningarna och följande
sades.
Person 5: Ok, den röda färgkodade, allra första tänker att det är samma karaktär, han är
fortfarande god men. Han är inte genomgod. Man kommer definitivt ha en konflikt med
honom men han känns fortfarande som en god karaktär (…).
Och den blå. Han är mycket mer lömsk(…).
Jag: Skulle du säga att vid den röda hade de varit någon form av konflikt med honom?
Person 5: Jag skulle vilja säga att vid den röda är mer, temperament, mer utåt liksom han
är mer temperament. Väldigt mycket känslor medan den blåa är mer känslokall mer tyst,
försiktig. Mer känslor i röd.
Jag: Vilken av dehär två tycker du passade med din inledande åsikt?
Person 5: Mhhh, den röda.

Vid den röda monokroma varianten uppfattade person 5 karaktären som mer konfronterade
och konfliktsökande vilket inte gällde karaktären i gåskala. Vid den blå monokroma varianten
uppfattades karaktären som lömsk och känslokall vilket inte uppfattades i den gråskaliga
varianten. Ingen av färgkodningarna gjorde att karaktären uppfattades som mer god och
hjälpsam utan karaktären fick andra egenskaper och karaktärsdrag.
Dessa två ståndpunkter visar att färgkodningen påverkade intrycket av karaktärerna, intryck
som inte upplevdes vid de gråskaliga varianterna. Jag tolkar dessa svar som att båda färgkodningarna förändrade karaktärsintrycket för person 5 och 7.
Exempel på förstärkt intryck vid den blå färgkodningen och förändrat i den röda färgkodningen.
En annan kombination av karaktärsintryck är att den blåa färgkodningen förstärkte medan
den röda förändrade intrycket, vilket blev nio av tjugoåtta karaktärstestningar. Exempelvis
om karaktären uppfattades som lugn och snäll i gråskala, medan karaktären uppfattas som
spelarens bästa vän i den blå färgkodningen och att karaktären uppfattas som elak i den
röda.
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Under intervju 6 (01.00 – 12.49) visade jag krigarmunken och personen drog paralleller till
ett fantasy spel som heter Guild Wars. Han förklarade att karaktären skulle kunna figurera
som en ”monk” till detta spel. När jag visade de färgkodade varianterna nämnde individen
att den blå passade mer den aktuella karaktärstypen och förhöjde draget.
Jag: Och då är min fråga. Hur är ditt intryck av karaktären när du ser de här två båda, tycker du att någon kanske passar bättre än den andra eller tycker du att (avbruten)
Person 6: Ja! Rakt av ja. Den blåa tycker jag passar mycket mer. Om jag ska nu utgå från att
han är monk så tycker jag att den blåa passar mycket bättre. Blå för mig associeras till, det
är mer renhet än vad rött är. (…) Så jag tycker den blå färgen tolkas mycket bättre som en
monk eller en healer, holy-damage karaktär. (…) Den röda bilden framhäver ilska tycker
jag, han skulle passa som en protagonist (pekar på den röda monokroma varianten). (…)
Person 6: Jag tycker att det förändrar ganska mycket, den röda färgen, nu när jag tänker
efter. Om jag åter igen ska referera till Guild Wars så hade han i så fall passat som en necromancer. Om man ser till den röda färgen, även om nu. Ah jo. Jag tycker att den blå färgen framhäver godhet både i asså, medans den röda tycker jag framhäver ondhet. Så jag
tycker att den röda hade passat som necromanser.

Denna individ tyckte helt klart att den blå färgkodningen förhöjde intrycket av ”monk” och
att färgkodningen till och med förtydliga hans roll i en fantasy genre (exempelvis att han
strider och agerar i ett följe). Han gav även denna karaktär egenskaper vid den blå färgkodningen som den gråskaliga illustrationen inte hade exempelvis att det var en god karaktär
(”en helare”). Vid hans inledande intryck av denna karaktär tvekade personen vilken roll karaktären hade och hur karaktärer skulle tolkas medan intrycket var starkare i de färgkodade
varianterna.
Den röda färgkodningen ändrade intrycket där han gjorde en annan tolkning av karaktären,
han tolkade karaktären i rött som en ”necromanser” vilket är en annan karaktärstyp än
”monk” och denna person specificerade att en ”necromanser” är en motsatt karaktärstyp till
”monk”, en ond karaktärstyp. I den gråskaliga varianten nämnde han inget om att denna
karaktär (”monk”) kan tolkas på olika sätt, medan vid de färgkodade varianterna tolkade han
karaktären som både ond och god beroende på vilken monokrom karaktärsillustration han
beskådade. Dessa åsikter person 6 yttrade tolkade jag som att; den blåmonokroma varianten
förhöjde medan den röda förändrade intrycket.
Exempel på förstärkt intryck vid den röda färgkodningen och förändrat intryck i den blåa
färgkodningen.
Vissa individer uppfattade att den röda färgkodningen förstärkte karaktärsintrycket medan
den blå förändrade karaktärsintrycket. Exempel på det är om de intervjuade uppfattade karaktären som glad och busig inledningsvis i gråskala, och att de sedan uppfattade karaktären
som öppen i den röda färgkodningen men mer passiv och ledsen i den blå färgkodningen.
Tolv av tjugoåtta utfall hamnade i denna kategori.
Jag visade tjuven för person 4 (12.14–16.23)
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Jag: Då får du se den slutgiltiga, nej sista karaktären.
Person 4: Trickster, asså en rouge, ska säga tjuv, ståtrövare så, rövare, gycklare, nåt åt det
hållet. (…)
Person4: (…) Ah uppträda på något sätt om de är bard eller något. (…)
Jag: Personlighet då, när du agerar med denna karaktär hur är hon då, du nämnde trickster och de är (avbruten)
Person 4: Ah precis de är lite, lite vad ska man säga, (mummel) Personen ser väl till sig själv
först och främst och sedan resten av omvärlden, för min del är det inte en fråga om att
vara ond eller god utan det handlar mest om att vara, vilka man ser till först. Jag tror definitivt att hon ser till sina närmaste först och främst.
Hon skulle säkert kunna döma folk till döden för att rädda sina egna, sina absolut närmaste, hon anser sig själv vara god och hennes lojalitet ligger närmare familjen, eller resesällskap.

Jag tolkade denna person som att han upplevde denna karaktär som impulsiv och vänlig.
Tjuv och rövare är en logisk koppling till denna karaktär eftersom karaktären är skapad att
som en fantasy-typisk tjuv, men ”trickster” (skojare), bard och gycklare tyder på en personlighet där karaktären uppfattades som impulsiv och lurig. Lojal är dock det starkast intrycket
av karaktären personlighet. Han nämner flera gånger att karaktären ser till sina vänner bryr
sig om sina närmaste. Han nämner även att denna karaktär ”anser sig själv vara god och
hennes lojalitet ligger närmare familjen” vilket jag tolkade som att han uppfattade denna
karaktär som god. Sedan visade de båda monokroma varianterna av denna karaktär till person 4.
Person 4: Ehhm, den blå då får mig mer att tänka på en bard som förtäljer om sorgliga historier och sjunger svanesånger.
Medan den röda får mig att tänka på lite mera upbeat cirkus person. Åter igen lite mer aktiv lite mer skojfrisk än den blå ger intryck att vara.
Jag: Du nämnde att detta är en karaktär som ser till sina egna intressen.
Person 4: till större del
Jag: Tycker du att den inställningen passar båda bilderna en av dem eller varken eller.
Person 4: Den inställningen stämmer hyfsat bra det skiftar lite gran den röda skiftar mer åt
en vad ska man säga en kommunion. Va heter det…?
Jag: Samhälle?
Person 4: Ah precis, medan den blåa går lite åt en tajtare sammansvuren liten grupp det
blir mer grupplojalitet och samhällslojalitet.
Jag: Är hon mer öppen?
Person 4: mer öppen i det röda definitivt.

Person 4 beskrev sin uppfattning av denna karaktär och jag tolkade som att karaktären uppfattades aktiv, lojal och lurig. Hans första ord om karaktären var ”trickster” vilket betyder
skojare på engelska. Dessa attribut blir tydligare i den röda färgkodningen då karaktären blir
mer aktiv och öppen medan karaktären i den blå färgkodningen blir mer ledsen och kylig.
Karaktären blir mer sluten och han nämner att karaktären ”förtäljer om sorgliga historier och
sjunger svanesånger” i den blå monkroma varianten, medan i den röda monokroma varianten nämner han att karaktären är mer en ”upbeat cirkus person”. Dessa svar placerar jag i
tabell 2 som att den röda förstärkte medan den blå förändrade.
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Exempel på oförändrat intryck vid färgkodningarna.
Det enda utfallet där ingen av färgkodningarna gjorde något intryck kom under intervju 3
(10.28 – 14.19) med person 3 där jag presenterade prinsessan:
Jag: Då får du den första kvinnliga karaktären (ger den till individen), så, nu kan du kika på
henne.
Jag: Hur hade hon figurerat i ett spel?
Person 3: Med outfiten att döma så känns det som om hon är en sorts magiker tro jag. (…)
jag upplever henne som om hon skulle kunna vara en karaktär man kan spela.
Jag: och hennes personlighet?
Person 3: Hon ser ut att vara en ärlig person som inte ser ut att dölja något. (tystnad)
Ganska lugn.
Jag: Så ärlig och lugn är två ord som passar denna karaktärstyp?
Person 3: Ah det tycker jag.
Jag: Men de låter alldeles utmärkt eller har du något mer att tillägga?
Person 3: Intelligent. (…) det är något med uttrycket i ögongen kanske, men visst det hör
ihop med ärketypen magiker.

Jag noterade att hon uppfattade denna karaktär som ärlig och lugn, sedan visade personen
de båda färgkodningarna.
Person 3: På något sätt känner jag inte att, jag visst blir det skillnad i uttrycket men jag vet
inte om jag upplever personligheten annorlunda med färg.

Samma person såg tjuven och uppfattade att intrycket förändrades med den röda färgkodningen. Dock nämnde inte denna person något om den blå färgkodningen varav den inte
finns i tabell 2. Följade konversation sker när jag visade tjuven i gråskala.
Jag: (…) och hade den här karaktären figurerat i ett spel. Hur hade den varit? Vän fiende
följeslagare.
Person 3: Följeslagare.
Jag: Och hennes personlighet då?
Person 3: Kvick och snabbtänkt och har en blick som får mig att känna att hon är duktig på
att läsa av folk. Väldigt smidig.(…)

Vid uppvisningen av de färgkodade varianterna säger person 3 följande.
Jag: Och så får du de färgkodade varianterna.
Person 3: Hon blev lite hotfullare i rött. (…)

När jag visade karaktären prinsessan i de monokroma varianterna uppfattade personen att
färgerna inte förändrade karaktärens personlighet, dock medgav personen att uttrycket blev
annorlunda. Jag missade att be henne utveckla vad hon menade med ”skillnad i uttrycket”,
vilket hade varit intressant.
En tendens hos de intervjuade var att: Om de uppfattade karaktären lugn och samsad, kunde
den blå färgkodningen tilltala dem. Person 3 uppfattade karaktären prinsessan som ”lugn
och ärlig”. Enligt tendenserna borde hon uppfattat att den blå färgkodningen förhöjde eller i
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alla fall bekräftade dessa attribut. Det gjorde personen inte och vad detta beror på är oklart.
Däremot uppfattade även hon att färgerna förändrade och förstärkte uttrycket för de andra
karaktärerna. Värt att tillägga är att denna person var nervös vid intervjun där hon tyckte det
var obehagligt att prata öppet. Jag uppfattade henne som lite ängslig och angelägen att få
intervjun överstökad.
Exempel på ambivalens med färg
Den röda färgkodningen kan förändra karaktärsintrycket med godhet, sympati och värme för
vissa personer. Den röda färgkodningen kan också få karaktären att kännas mer aggressiv,
handlingskraftig och ond för andra, enligt mina interjuver. Detta kan tyckas motsägelsefullt
och denna tolkning av samma färgkodning skiftar inte bara från olika personer utan även för
olika karaktärsillustrationer inom samma intervju. Här visar jag hur färgen kan tolkas på olika sätt där samma färgkodningen förstärkte en gråskalig karaktärsillustration och förändrade
en annan karaktärsillustration.
Person 1 fick först se krigarmunken och sedan riddaren där hennes resonemang och åsikter
visar vilken ambivalens färgkodningarna besitter. (2. 02 – 7.22)
Jag: (…) Jag vill höra dig berätta, vad du får för intryck av karaktären. Vad det är för en karaktär och hur skulle denna karaktär skulle kunna figurera i en fantasy genre eller fantasy
RPG?
Person 1: Han känns som en sån här klassisk, någon som hjälper huvudkaraktären typ.
Ehhh någon som; han är nog inte spelbar, känns inte som det. Eh han är nog lite för fin för
det (…)
Jag: Du sa att han hjälper huvudkaraktären.
Person 1: mmmmh
Jag Eh. Kan du utveckla det?
Person 1: Som att, kanske inte att han ger något uppdrag. Mer som att han är en del av ett
uppdrag(…)
Jag: (…) Hur tror du att hans personlighet är?
Person 1: Jag tror att han är mörk och mystisk och ganska fåordig eller vad man säger. Han
säger inte så mycket. Men han är väldigt vältalig och noga med att säga rätt saker, kan
mycket. Smart eller något.

Jag uppfattade att denna karaktär tolkades som något neutral (varken god eller ond) där den
intervjuade nämner att karaktären är hjälpsam samtidigt som han är mörk och mystisk. Hon
verkade ha uppfattningen att detta var en birollskaraktär med egna intressen. Karaktären
uppfattades även som ganska vältalig och samsad eftersom hon nämnde: ”han är väldigt
vältalig och noga med att säga rätt saker”. Jag visade sedan henne de två färgkodade varianterna av krigarmunken och personen sa följande:
Jag: Vilken passar med karaktärsbeskrivningen som du gav innan?
Person 1: Den blåa.
Jag: Varför det?
Person 1: Den röda känns mycket mer hotfull, just den blåa kändes mer lugn så som jag
beskrev honom mer. Åt de hållet.
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Jag: Så han blir mer lugn in det blåa?
Person 1: AH, ah definitivt.
Jag: Definitivt till och med?
Person 1: Ah. (…)
Jag: (…) Hur tycker du att han är i den röda färgen?
Person 1: Han känns som en äkta såhär ärkefiende fast inte den, inte den högsta fienden.
Men utan, i spel så brukar karaktären alltid ha någon som är dennes personliga ärkefiende, som kanske inte är spelets största boss utan ehhh. Han känns som en sån i den röda
bilden (skratt).
Jag: Så han känns alltså fientlig i det röda?
Person 1: mmmh.
Jag: Känns han fientlig i den blå?
Person 1: Nej.

När hon såg de monokroma varianterna var det uppenbart vad hon tyckte. I den röda varianten kändes han som en ond och hotfull karaktär. Hon berättade att karaktären blev ”definitivt” mer lugn i det blå och eftersom hon uppfattade denna karaktär i gråskala som ganska
fåordig, mystisk och samsad tolkade jag att intrycket förstärktes vid den blå monokroma
varianten av karaktären. Den röda varianten kändes hotfull vilket är ett klart förändrat intryck.
Jag visade sedan riddaren under intervju 1 (8.08 – 11 .24) i gråskala.
Jag: Hur hade du uppfattat den här karaktären om han hade figurerat i ett fantasy RPG?
Person 1: Han känns som en klassisk såhär fadersfigur. Om den andra hjälpte så hjälpte
den här mer om man säger så.(…)han kanske till och med kan vara en guide i spelet (…).

Person 1 uppfattade uppenbart att denna karaktär är väldigt vänlig och snäll. Hon associerade denna karaktär till vad hon tycker är en fadersfigur. Jag antog att hon menad han ger ett
pålitligt intryck (som tilliten till ens far). Hon nämner i intervjun att denna karaktär skulle
vara en ”hjälpperson”, en ”guide” genom spelet som kan lära den fiktiva spelaren hur saker
och ting fungerar. Sedan visade jag de två färgkodade varianter av karaktären och personen
sa:
Person 1: Ja, här känns han faktiskt som mindre trevlig i det blåa tror jag.
Jag: Är han mindre trevlig i det blåa?
Person 1: mmm. (tystnad, och hon tittar på den röda monokroma varianten av Riddaren).
Den röda blev mer varm och exotisk, (skratt) sympatiskt eller något.
Jag: Kan du specificera varm, jag antar att du inte menar temperatur?
Person 1: Nej, utan som att han är ännu mer inbjudande, ännu mer vänlig mer kompis.
Jag: Men är han mindre kompis i den blå?
Person 1: mmh. tror det, han är mer den strikta fadern i det blå.

Under denna karaktärstestning (riddaren) visades tydligt att intrycket förstärktes av den röda
färgkodningen och ändras vid den blå färgkodningen. Inledningsvis tyckte person 1 att riddaren kändes vänlig. Vid rött så förstärktes detta intryck och han blev mer sympatisk medan vid
den blå varianten blev han mer den strikta fadern. Färgkodningen förändrade karaktärens
personlighet i två olika riktningar.
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Under denna karaktärstestning (riddaren) gav den röda färgkodningen intrycket av godhet
medan den förra karaktären (krigarmunken) uppfattades negativt i den röda färgkodningen.
Detta innebär att färgkodnigens intryck varierar beroende på karaktärsillustration samt vilken individ som beskådar illustrationen. Jag placerade (i tabell 2) denna åsikt så att de röda
förstärkte intrycket medan den blå förändrade intrycket för riddaren. Krigarmunken fick
motsatt reaktion.
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