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Sammanfattning 
Min undersökning gjordes för att undersöka tre olika färgvariablers påverkan av 

känslorna harmoni och disharmoni. De tre färgvariablerna var färgmättnad, 
färgkontrast, och kall och varm färgnyans. Jag undersökte även påverkan av 

synonyma och närliggande känslor. Dessa känslor var ordinär, ovanlig, passiv, aktiv, 
lugn, orolig, behaglig, obehaglig, sammanhängande och osammanhängande.  

Känslopåverkan har undersökts genom att låta respondenter gradera känslointryck 
från färg i olika konceptuella miljölandskap. Jag analyserade svaret från 

respondenterna för att se om det fanns skillnader i svaren på kompositioner där 
endast skillnaden var hög eller låg färgmättnad och färgkontrast, och kall eller varm 

färgnyans. 

Resultaten pekar på att en låg färgmättnad skapar harmoni och en hög färgmättnad 
skapar disharmoni, och att en kall färgskala skapar harmoni och en varm färgskala 

skapar disharmoni. Det finns även tendenser för att färgmättnad, färgkontrast, och 
kall och varm färgnyans påverkar harmoni, disharmoni och dess närliggande känslor. 

 
Nyckelord: Dataspelsutveckling, konceptteckning, färglära, harmoni, disharmoni, 

bildkommunikation.
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1 Introduktion 
Konceptteckning är ett kreativt moment som bland annat används i spelproduktioner. Ett av 

de huvudsakliga ändamålen med konceptteckningar är att sätta stämning och känsla i en 

produktion. Stämningen i koncept, och alla former av bilder skapas genom betraktarens 

egen tolkning och association av interaktionen mellan element som bland annat bildens 

färger, utformning och motiv. I en spelproduktion är dessa några av många aspekter man i 

egenskap av grafiker måste ta hänsyn till vid skapandet av koncept för spelet. 

Bildskapande har varit någonting som intresserat mig under hela mitt liv. Mitt främsta 

intresse har länge varit tvådimensionella bilder, och framför allt svartvita bilder. Färgers 

påverkan på bilder har inte intresserat mig, och en anledning till detta kan vara att jag aldrig 

har varit tvungen att använda det i bild. Under de senaste åren har jag dock börjat inse 

vilken vikt färg har i påverkan av en bilds känsla och uttryck, inte minst gäller detta under de 

tre kurser i spelprojekt på DSU i Skövde som jag har varit art director under. Jag har börjat se 

vikten i en välkomponerad färgskala. Men att skapa ett spel med en unison, tilltalande och 

välbalanserad färgskala har jag dock funnit som ett mycket svårt mål att uppnå.  

Trots att färg är en avgörande variabel i förmedlingen av bilders känsla och stämning så är 

kunskapen om för hur man uppnår olika känslor genom färg begränsade. Det finns inga 

färdigskrivna och konkreta regler att följa för att uppnå alla känslor med bild. Forskningen på 

området är begränsad och teorierna ibland motsägelsefulla. Detta är en av anledningarna till 

att jag fokuserade mitt arbete på att ta fram kunskap och skaffa mig större förståelse i hur 

färger på olika sätt påverkar vår upplevelse av stämningen i en bild. Jag hoppades kunna få 

en bättre insikt i vad vi vet och inte vet om färg. För att fokusera mitt arbete valde jag att 

göra min undersökning på konceptteckningar med miljö som motiv. Jag ville göra en studie 

av färgval i bildkonst, vilket jag fann intressant då jag anser att en miljöteckning innehåller 

många mer element som var praktiska för mig än i till exempel enfärgade rum som annars är 

vanliga vid studie av färg. Jag ville undersöka hur olika färgval påverkar specifika känslor hos 

åskådare och hur stark färgens påverkan egentligen är i en vanlig konceptteckning. 

För att undersöka detta har jag skapat fyra bilder med bestämda färg och bildegenskaper 

skapade för harmoni och disharmoni. Dessa bilder skapade jag sedan tjugofyra olika 

färgvariationer med antingen hög färgmättnad, låg färgmättnad, hög färgkontrast, låg 

färgkontrast, varm färgskala och kall färgskala. Jag visade samtliga kompositioner med olika 

färgvariabler för två gymnasieklasser med estetisk inriktning för att ta reda på vad för 

känslor de ansåg att bilderna förmedlar. De känslor jag undersökte var främst harmoni och 

disharmoni, men även begrepp som jag ansåg är närliggande, men som fångar upp olika 

möjliga betydelser i begreppen harmoni och disharmoni. Respondenterna fick fylla i enkäter 

med frågor om vad för känslor de uppfattade för varje bild. Utifrån de känslointryck 

respondenterna svarat att de upplevt från de olika färgförändringarna har jag sedan 

undersökt om det finns tendenser hur vidare de olika färgerna ger mer eller mindre intryck 

ibland de undersökta känslorna. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenterar jag den insamlade teori som legat till grund för mitt 

examensarbete. Teorin är hämtad ur en rad olika böcker och rapporter, och består därför av 

ett flertal författares synpunkter. Genom presentation av dessa teorier hoppas jag kunna ge 

en bakgrund och en bättre förståelse för grunderna i mitt examensarbete.De teoretiska 

områdena som berörs i den här sektionen är praktiskt användningsområde för 

konceptteckning, teori om färg och till sist bildkommunikation.  Konceptteckning kommer att 

tas upp i korthet, med syfte att ge en inblick i den bransch jag förankrar mitt arbete i. Teorier 

om färg kommer att tas upp mer genomgående, med genomgång av färgsystem, färgens 

innebörd för betraktaren, och till sist teori om estetisk användning av färg. Utöver färgteori 

tar jag sist upp bildteori med regler för komposition och utformande av bilder. 

2.1 Konceptteckning 
I sin bok om storyboardtecknande förklarar Giuseppe (2007, s. 156-157) att det inte finns 

några bestämda regler inom konceptteckning. Detta betyder dock inte att den grafiska stil 

som konceptkonstnären använder är helt valfri. En generell grafisk stil som skall följas 

bestäms oftast för projektet. En utgångspunkt för önskad grafisk stil i produktionens ofta 

förbestämt av företaget redan i starten av projektet. Referenser för stilen kan till exempel 

vara tidigare produktioner av företaget, eller produktioner skapade av andra företag. 

Gruppen ger en indikation av vad för typer av bilder de är ute efter, resten är upp till 

koncepttecknarna säger Giuseppe. 

Omernick (2004, s. 6-8) förklarar att konceptteckning ligger som en viktig resurs för det 

material som en produktions grupp inom spelutveckling skall framställa. Precis som en 

storyboard för filmskapare, så ger konceptteckningar visuella referenser och utgör en viktig 

del vid definierandet av riktlinjer för hur ett spel kommer att se ut. Genom att redan från 

början i produktionen av ett spel skapa väl genomförda koncept så kan både tid och pengar 

sparas för utvecklingsgruppen. Konceptteckningarna ger hela produktionsgruppen en vision 

av hur det slutgiltiga resultatet kan se ut, och dessutom varsla om problem som kan dyka 

upp när spelets grafik skapas. Enligt Omerick (2004, s. 6-8) så är bland annat grafisk stil, 

miljö, färgsättning och ljussättning aspekter som skall behandlas genom koncepttecknande 

när ett spel skapas. 

2.2 Teorier om Färg 
I den här sektionen går jag in på ett antal färgestetiska aspekter som skall ligga till grund för 

mitt arbete. Jag intresserar mig både för teorier om kulturell påverkan av innebörd i vår 

färguppfattning, tidigare forskning om känsloförmedlingen hos färg, färgestetiska regler, 

samt teorier om kopplingen mellan vissa av faktorerna. Jag förklarar Natural Color System 

ligger till grund för vissa teorier inom färgestetik.  Jag tar upp tidigare forskning som utförts 

på området. Jag skall ta upp teorier kring hur vi på olika sätt uppfattar och tolkar färg, och 

deras känslomässiga innebörd ur personliga och kulturella aspekter 
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2.2.1 NCS 
NCS är ett system för färger alla har i sin perceptiva föreställnings värld systemet behandlar 

färg som det våra ögon uppfattar som färg (Sisefsky, 1995, s. 34). Systemet beskriver enstaka 

färger, och dess relationer till andra (Sivik & Hård, 1979, s. 8). NCS står för Natural Color 

System (det naturliga färgsystemet).  NCS är sedan 1979 Svensk standard för 

färgbeteckningar (Klarén, 1996, s. 59). Det visuella färg exempel som NCS erbjuder används 

bland annat av forskare för kommunikation, dokumentation och kontroll av färger (Antler, 

2006, s. 15-16; Sivik & Hård, 1979, s. 8). 

Enligt NCS grupperas färger som kulörta och okulörta så kallade elementarfärger. Gult, rött, 

blått och grönt utgör de fyra kulörta elementarfärgerna. Svart och vitt utgör i sin tur de två 

okulörta elementarfärger. Dessa sex elementarfärger har ingen visuell egenskap gemensam 

med varandra. Mellan vissa av de kulörta elementarfärgerna kan man dock göra övertonade 

skalor för att på så vis skapa färgnyanser. För de kulörta elementarfärgerna kan man göra 

följande övertoningar (Klarén, 1996, s. 60): 

• Övertoningar från gult till rött. 

• Övertoningar från rött till blått. 

• Övertoningar från blått till grönt. 

• Övertoningar från grönt till gult. 
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Figur 1 NCS färgcirkel 
 

En av anledningarna till att man skiljer på kulörta och okulörta färger är för att okulörta 

färgers primära egenskap är att beröra relationen mellan två färger och skapa visuella 

skillnader (Sisefsky, 1995, . 35-37). De okulörta elementarfärgerna kan också användas för 

färgövertoningar, så kallad gråskala. Gråskalan går att använda för färgövertoningar med 

nyanser av kulörta elementarfärger och på så vis skapa ytterligare nyansskillnader (Klarén, 

1996, s. 60). En visuell förklaring av de okulörta färgernas sammanhang finner man i NCS 

färgtriangel (Se Figur 2). Tillsammans utgör NCS färgcirkel och färgtriangel ett fulltäckande 

hjälpmedel för alla färger vi kan uppta genom perceptiv observation (Sisefsky, 1995, s. 37-

38). Att NCS är ett genom visuella hjälpmedel och olika former av framtagna färgprov väl 

definierad system ser Sivik & Hård (1979, s. 7-8) som stor praktisk nytta i NCS. Sivik & Hård 

som anser att NCS är den optimala färgläran vid forskning och utförande av en 

perceptivstudie.  
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Figur 2 NCS färgtriangel 
 

2.2.2 Färgers betydelse 
Färg kan ge uttryck för, eller ha symbolisk innebörd över ting utöver färgen i sig (Klarén, 

1996, s. 75; Sisefsky, 1995, s. 72). Färgord används till vardags synonymt för att beskriva 

olika innebörder som en färgton förknippas med. Exempelvis kan en ton av röd beskrivas 

som knallröd, och en annan som julröd (Sisefsky, 1995, s. 81). Men vad påverkar egentligen 

vår uppfattning om färgers innebörd? 

Klarén (1996, s. 75) berättar att inom psykoanalys så finns det teoribildningar om att det vid 

drömtolkning finns viss undermedveten symbolik som uttrycks i form av färg. Vissa av dessa 

färger beskrivs som universellt symboliska och allmängiltiga. Klarén förklarar att teorin om 

universell färgsymbolik inte har mycket belägg för sig. Det finns inga universella svar på vad 

färg betyder för människor. I andra fall så beskrivs dock undermedvetna färgupplevelser i 

drömmar som kulturellt bundna. Klarén anser dessa teorier mer trovärdiga och ser många 

exempel på hur kultur påverkar människors tolkning av färgbetydelse.  

Sisefsky (1995, s. 72-75) förklarar att tiden människor lever i påverkar hur de uppfattar färg. 

Politiska och sociala signaler som färg utstrålar ändras beroende på vart en person lever, och 

vad som pågår i dennes omvärld. Sedan långt tillbaka i historien så har färger tilldelats 

betydelser bland folk. Det är ett litet antal färger som återkommer då de särskiljer sig 

mycket från andra färger. Exempel på dessa är gult, orange, brunt, rött, violett, blått, grönt, 

svart, grått och vitt. Vissa andra färger som purpur, har fått signifikans av andra anledningar. 

Färgen purpur utvanns ursprungligen endast från vissa havssnäckor i ytterst liten mängd, 

vilket ledde till att endast den med mycket rikedom hade tillgång till färgen.  
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Klarén (1996, s. 74-75) menar att en betraktares kunskap om samband och förhållande som 

färg uppträder i spelar en roll i vad färg säger oss. Har ett föremål en färg kan vi göra vissa 

antaganden utifrån de konventioner som förväntar oss från en specifik företeelse. 

Utkomsten av tolkningen blir baserad på individens verklighetsuppfattning. Betraktaren 

måste ha en grad av kunskap om företeelsen för att kunna göra tolkningar om vilka signaler 

som dess färg signalerar. Något som också Sisefsky (1995, s. 72) stödjer. Sisefsky hävdar att 

man vid studie av personlig association av färg har funnit att kombinationen av rött och 

grönt generellt ej ses som varken harmonisk eller störande, vacker eller ful, lugn eller 

våldsam i sig, utan skiftar innebörd beroende på vilken företeelse den uppträder i. 

Färg är ett på många punkter väl utforskat ämne, men det finns oenigheter. Vissa färgteorier 

anses för generella, och andra för specifika (Zwimpfer, 1995 s. 45). Sivik & Hård (1979, s. 7) 

anser att det behövs mer kvantitativ forskning vid just människors associationer till färg, och 

färgs påverkan av människors känslostämning. Bland annat har de gjort studier där 

undersökningspersoner har fått betrakta bilder med enkla mönster av färgkombinationer. 

Vid betraktandet av dessa bilder fick försökspersoner svara på en sluten svarsenkät och göra 

graderingar på en skala mellan olika utvalda ordpar.  Dessa ordpar var av det slag som ofta 

associeras som motsatser till varandra. Sivik & Hård hade över hundra ordpar i sin 

undersökning. Genom den här typen av undersökning har Sivik & Hård gjort observationer 

och testat olika teorier kring vår perceptiva, och vår emotionella uppfattning om färg. 

Antler (2006) menar dock att det inte går att dra generella svar utifrån färgundersökningar. 

På grund av den komplexitet och det stora antalet variabler som kan påverka vår uppfattning 

om färg, så är undersökningarna specifika för själva testsituationen. Sisefsky (1995, s. 68) 

instämmer med detta, men hävdar också att den här typen av undersökning är ett säkert 

sätt att tydliggöra åsikter.  Klarén (1996, s. 69) stödjer detta system, och menar att man 

genom att sammanställa statistiken av insamlade svar i undersökningar som använder sig av 

motsatsadjektiv kan skapa en allmän uppfattning om färgers betydelser för gruppen som 

helhet. 

Att många förknippar färgen rött med hetta beror på någon som Klarén (1996, s. 80-83) 

beskriver som ”associationskedjor”. Med associationskedjor menar han att det kan mildas 

steg av associationer utifrån en färg. Som ett exempel så förlorar många organismer och 

växter sin färgstyrka när de dör. Svart och vitt representerar det absoluta gränserna för vårt 

visuella intagande, och är i sina renaste former raka motsatser hävdar Blomstedt (1995, s. 

109-113). Polariteten mellan de svarta och vita elementarfärgerna återfinns i många 

kulturers mytologi och filosofi. Svart och vitt representerar dag och natt, gott och ont. 

Blomstedt menar att symboliken associerad med olika typer av ljusstyrkor går tillbaka i 

historien ända från människans uppkomst. Associationskedjor mellan olika årstider och dess 

ljus och mörker är ett exempel. Den ljusstarka och växtliga sommaren övergår i höst, växter 

dör och bleknar alt som ljuset minskar. Vi kan associera övergången mot mörkare årstid som 

dystrare (Blomstedt, 1995, s. 111). En mörkare bild med låg färgstyrka kan också associeras 



 

 7 

med begreppet död (Blomstedt, 1995, S. 111; Klarén, 1996, S. 80). Begreppet död kan i sin 

tur associeras med begrepp sorg, frid eller ondska, och dessa i sin tur åter associeras med 

den låga färgstyrkan. Klarén (1996, S. 81) menar att detta kan vara en av orsakerna för att 

färger associeras med vissa betydelser inom olika kulturer. Klarén (2006, S. 294-296) stödjer 

den här teorin när han hävdar att människan har en inbyggd logik när det gäller färg. Dessa 

bygger vi på vad vi upplevt och utsatts för tidigare i samband med dessa färger. 

2.2.3 Färgestetik 
När färgestetik tas upp i litteratur menar Sisefsky (1995, S. 62, 95) att författare främst 

koncentrerar sig på färgharmoni. En påstådd regel man skall följa när man vill åstadkomma 

färgharmoni är att alla färgkombinationer som kan blandas för att få fram en neutralgrå ton 

räknas som harmoniska färger. För påstådd färgharmoni finns det tre grundläggande 

färgkombinationer; röd och grön, gul och violett och till sist blått och orange. Mer exakta 

färgnyanser definieras oftast inte så noga, menar Sisefsky. Han har också iakttagit att 

förklarande färgillustrationer för dessa teorier brukar ha kulörta färger och toner som ligger 

nära NCS systemets elementarfärger, med undantag för orange och violett. Sisefsky 

kritiserar detta då elementarröd och elementargrön inte går att blanda för att få fram 

neutralgrå. Han menar också att den här harmoniregeln är på tok för enkelt förklarad för att 

vara pålitlig. Sisefsky ifrågasätter det konstnärliga värdet i kunskap om gradering för hur 

vidare färg är harmoniska eller disharmoniska. Sisefsky ser mer potential i studier av 

personliga upplevelser av färg. Han menar att personer inte generellt uppfattar den här 

typen av kombinationer som estetiskt tilltalande.  

Sisefsky (1995, S. 64-65) förklarar att det har gjorts undersökningar på olika kombinationer 

av gröna och röda färger, och om de kan grupperas upp i kategorier. Rött och grönt kan båda 

vara gulaktiga och blåaktiga i kulör tonen. Dessa gemensamma egenskaper knyter på så sätt 

samman rött och grönt. Båda färgerna kan vara blåaktiga i sin färgton. Färger som inte har 

gemensamma färgtoner, bildar dock en kontrast man kallar för polaritet. En kombination av 

en röd blåaktig och en grön gulaktig saknar kulör som knyter dem samman, och skapar 

därför polaritet. Alla färgtoner som ligger emot varandra på NCS färg cirkel (Figur 1) är fullt 

balanserade polariteter, vilket inte skall förväxlas som att vara komplementfärger. Sisefsky 

förklarar att man med hjälp av tvåfärgskombinationer kan skapa spänningsfulla 

färgkombinationer även om färgerna är närliggande varandra. Exempelvis kan en 

tvåfärgskombination av gula färger bestå av en grönaktig och en rödaktig. Trots att båda har 

en kulör som binder de samman, så ligger deras färgnyans i ytterst skilda övertoningar. 
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Våra associationer med färg spelar in på vår estetiska uppfattning, menar Sisefsky (1995, s. 

69). Vi har inbyggda sinnen för att se systematik, och skapar uppfattningar om färg utifrån 

vart vi är vana att påträffa dem. Som exempel tar Sisefsky upp färgkombinationen rött och 

grönt. Han menar att i både natur och konst så är det vanligare att den röda färgen är 

kulörtare än vad den gröna färgen är. Skulle vi stöta på en färgkombination där den gröna 

färgen är mer kulört än den gröna så bryter den mot våra vanor och uppfattningar om 

färgers relation. Reaktionen på detta menar Sisefsky att den är personlig. Vissa kan kanske 

uppfatta färgkombinationen som ful eller konstig, andra som spännande och ovanlig. 

Sisefsky (1995, s. 69) förklarar att man kan öka harmoni i en bild genom att låta kulörsvaga 

ytor dominera bilden, och låta mindre ytor utgöras av färg som antingen är kulörstarkare 

eller på annat vis skiljer sig från huvudkulörerna i bilden. Maximalkulörta färger drar till sig 

uppmärksamhet, men kan också uppfattas som störande för betraktaren. Sisefsky menar att 

detta också gäller för maximal svärta.  

Vissa bilder tycks sakna djup. Betraktaren kan få svårt att se in i djupet av en perspektiv 

fattig bild, få känslan av avsaknad, och bristande realism i bilden (Bergström, 2001, s. 51; 

Klarén, 1996, s. 49-51). Färg har egenskap att skapa perspektiv upplevelse inom måleri. 

Konstnärer genom tiderna har byggt olika principer kring perspektiv måleri. En färg med hög 

kulörthet upplevs som närmare än en färg med låg kulörthet.  Den här typen av principer 

fungerar dock ej för beskrivandet av den mänskliga djupperceptionen (Klarén, 1996, s. 49-

51). Mörker och ljus är en annan faktor som spelar in. Att ha en hög kontrast mellan en 

mörkare förgrund, och en ljusare bakgrund kan man främja djupperceptionen i en bild 

(Bergström, 2001, s. 51). Det finns motsägande iakttagelser om färgupplevelser. Vit text på 

svart bakgrund upplevs som fritt hängande i ett djupt tomrum. Svart text mot vit bakgrund 

upplevs dra sig inåt bilden och förankras i ett nära plan. Motsatt iakttagelse kan göras i 

landskapsmåleri med luftperspektiv. Luftperspektiv innebär att man använder sig av 

färgövertoningar för att skapa en perspektivkänsla i landskapsmåleri, ofta med horisontell 

vy. I den här typen av bilden upplevs ljusare och blåaktigare föremål som mer avlägsna. 

Också används ljusare nyanser för himmel då svart anses som en tyngre färg (Sisefsky, 1995, 

s. 76). 

När vi befinner oss i olika typer av rum och miljö har färgen inverkan på vår miljö och trivsel. 

Vid färgsättning av ett rum man skall vistas mycket i, avråder han från användandet av 

aktiverande färgnyanser (Janssens 2006, s. 210-212). För färgers påverkan av hjärnan finns 

det starka vetenskapliga belägg. Küller (2006, s. 193-196) berättar om experiment som 

utfördes i Lund på 1970-talet. Testpersoner fick spendera tid i ett rum vars färgskala var 

ytterst helhetsbetonad, och ett annat rum vars färg var av stark och skiftande tonart i olika 

mönster. Hjärnaktiviteten hos testpersonerna visade sig vara avsevärt högre i det starkt 

mönstrade rummet. Janssens (2006, s. 200-203) beskriver också ett experiment där 

försökspersoner fick tillbringa arbetstid i ett rum med blå och blågrön färgskala och ett rum 

med röd, gul och orange färgskala. Blå och blågrön är färger som anses uppfattas som kalla. 
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Rött, gul och orange är färger som anses uppfattas som varma. Mätningarna visade att 

försökspersonernas hjärnaktivitet aktiverades och ökade av den varma färgen, och att den 

kalla färgen hade en avstressande effekt. Försökspersonerna fick också uppskatta 

temperatur i de olika rummen. Även om temperaturen var konstant, så upplevde 

försökspersonerna stor skillnad beroende på rum. För användning av färgskala i miljö tar 

exempel Janssens (2006, s. 204) upp kontorsmiljö. Här är det inte tillrådligt att använda 

starka färgnyanser, då de kan bidra till för hög stimulering av hjärnan. Istället skall man enligt 

Janssens försöka arbeta fram en lagom balansering av färg. Lagom är ett odefinierat begrepp 

och skiftar från situation till situation. Hur mycket färg stimulerar varierar från person till 

person (Janssens, 2006, s. 210-211). 

2.3 Bildkommunikation 
Färgen är inte det enda som påverkar vår uppfattning av en bild. Hur man utformar bilder 

kan också påverka intrycket bilden ger betraktaren. Förutom innehåll kan formatet och 

kompositionen påverkar bildens budskap. Eftersom att detta är en påverkande aspekt i vår 

uppfattning av bilder så skall jag ta hänsyn till dessa för att kunna påverka mätningen av 

mina bilder bättre. Jag tar i detta kapitel upp utformning av bildyta, utformning av bildytans 

innehåll, samt hur relationen mellan dessa aspekter påverkar känslor. 

2.3.1 Format 
När man skapar en bild så väljer man i vilket format man vill visa upp den, menar Bergström 

(2001, s. 28). Format innebär ytan för den bild man vill presentera. När man strukturerar en 

bild så begränsar man sin yta och väljer man vilket höjd och breddformat man visar upp det 

i. Mellan höjd och bredd finns en spänning som påverkar vår uppfattning om bilden. Ju 

större skillnaden är mellan höjd och bredd, desto starkare blir stämningen i bilden. Ett väl 

använt format för att skapa lugn eller spänning i en bild är Rektangulärt format. Rektangulärt 

format innebär att det finns markant skillnad mellan höjd och bredd formatet. När man 

använder rektangulärt format så kan man antingen göra bilden liggande eller stående. 

Liggande rektangulärt format upplevs ofta som inbjudande, öppet och naturligt. Människans 

ögon rör sig naturligt i sidleds. Liggande rektangel används i rak motsats från liggande till 

dynamiska och rörliga bilder. Betraktarens ögon måste röra sig i olika riktningar för att läsa 

av en stående bild. 

2.3.2 Komposition 
När man strukturerar upp en bild kan man välja att utnyttja symmetrisk eller asymmetrisk 

komposition, förklarar Bergström (2001, s. 33-34; 2007, s. 181-182). I en symmetrisk 

komposition är motivet jämt fördelat över hela bilden. En symmetrisk bild uppfattas ofta 

som lugn, ordnad och harmonisk. En symmetrisk bild vars ena halva sida tas upp av ett 

bildelement, och andra halva tas upp av en annan kan lätt uppfattas som statisk och tråkig. 

Därför kan man använda sig av asymmetri för att göra bilden mindre statisk. För att skapa 

harmonifullt asymmetri så kan man använda sig av så kallad tredjedelsindelning. Detta 

innebär att man delar in och bygger upp en bild i flera sektioner för att skapa harmoni. Man 
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kan dela upp en bild på flera sätt. Ett sätt är att strukturera upp en bild i tre fält. En bild kan 

delas upp i tre lika stora fält där man låter ett av bildens element ta upp två av fältens yta, 

och ett andra bildelement i det kvarvarande tredje fältets yta. Man kan också skapa 

bildharmoni genom att dela upp bilden tre gånger på höjden, och tre gånger på bredden för 

att få nio lika stora fält. Här ser man till att skapa kontrast mellan de nio fälten, och placerar 

bildens fokus i ett av områdena där fyra av fältens hörn möts (Bergström, 2007, s. 183). 

Eftersom vi i västvärlden läser ifrån vänster till höger så är vi också vana vid att läsa av bilder 

i samma ordning. För att leda ögat på ett balanserat vis bör därför element i bildens vänstra 

sida vara större än de man finner i bildens högra sida (Wærn, Petterson & Svensson, 2004, s. 

62-63). Enligt Bergström (2007, s. 190-191) finns rörelse inneboende hos bildelement. Det 

finns många sätt som objekt kan orientera sig efter varandra, men han väljer att ta upp de 

fem vanligaste: 

• Bildelement som orienterar horisontellt uppfattas av betraktaren som harmonisk. 

Bilden upplevs röra sig vågrätt, vilket också förstärks genom liggande 

rektangulärformat och försvagas genom stående rektangulärformat. 

• Bildelement som orienterar sig vertikalt upplevs som levande och dynamisk. Bilden 

upplevs röra sig lodrätt, vilket också förstärks genom stående rektangulärformat och 

försvagas genom liggande rektangulärformat. 

• Bildelement som orienterar sig efter diagonalen har den mest potentiella dynamiska 

upplevelsen. Linjer och ytor orienterar sig från hörn till hörn och riktar sig ofta mot 

en och samma punkt inne i bilden. 

• Kompositioner byggda efter cirkelformer upplevs som harmonifulla och fullständiga.  

• Kompositioner byggda efter triangelformer utstrålar olika former av känslor 

beroende på hur triangelformen är lutad. Är triangelformen vilande på en av sina 

baser så ger den ett harmoniskt uttryck. Är triangelformen stående eller lutandes 

mot ett av sina hörn ger detta bilden ett mer dynamiskt uttryck.  
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2.4 Sammanfattning 
Sammanfattande har jag tagit fasta av detta från kapitlet för att använda i min undersökning 

och vid skapandet av mina bilder: 

• Sivik’s och Hårds forskningsstudie med hjälp av ordpar som respons till färger gjordes 

med lyckat resultat och är därför en god utgångspunkt i min studie. 

• Svagare färgmättnad anses vara en lugn färgskala. 

• Starkare färgmättnad anses vara en dramatisk färgskala. 

• Blåaktig och grönaktig färg är lugnande, och rödaktig färg är aktiverande. 

• Färgkontrast och polaritet mellan olika färger påverkar känslan i bilden. Polaritet 

påstås skapa disharmoni i en bild, och närliggande färgskalor påstås skapa harmoni. 

• Beroende på var bildens fokus placeras kan harmoni uppnås. Om bildens fokuspunkt 

orienterar sig emellan indelade sektioner i bilden andes detta skapa harmoni. 

• Liggande kompositioner anses passiva. 

• Stående bildkomposition anses aktiva. 

• Kompositioner byggda efter triangelformer skapar olika former av känslor beroende 

på lutning. Är triangelformen vilande på en av sina baser så ger den ett harmoniskt 

uttryck. Är triangelformen stående eller lutandes mot ett av sina hörn ger detta 

bilden ett mer dynamiskt uttryck.  

• Kompositioner byggda efter cirkelformer anses upplevas som harmonifulla och 

fullständiga.  

• För att leda ögat på ett balanserat vis bör element i bildens vänstra sida vara större 

än de man finner i bildens högra sida. 

• Bildelement som orienterar sig vertikalt upplevs som levande och dynamisk. Bilden 

upplevs röra sig lodrätt, vilket också förstärks genom stående rektangulärformat och 

försvagas genom liggande rektangulärformat. 

• Bildelement som orienterar sig efter diagonalen har den mest potentiella dynamiska 

upplevelsen. Linjer och ytor orienterar sig från hörn till hörn och riktar sig ofta mot 

en och samma punkt inne i bilden. 
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3 Problemformulering  
Många studier har gjorts på färger i rum, och även i bilder med enkla icke-föreställande 

former skapade specifikt för experiment. I de forskningsexemplen som jag läste mig in på så 

har bilderna som färgerna uppträtt i oftast saknat motiv och estetiskt sammanhang. Ofta kan 

känsloförklaringen vara enkel och generaliserande (Sisefsky, 1995, s.68). Exemplen som jag 

har läst har också berört ytterst få färgnyanser och toner i sina bilder. I konceptteckning 

använder man ofta mängder med olika färgtoner och nyanser, vilket är ett långt kliv från de 

bilder som använts i forskningsexemplen. Jag vill se färgs påverkan av känslor i praktisk 

användning. Min hypotes var att starka och svaga, respektive kalla och varma 

färginställningar skulle ge olika känsloresultat. Min centrala fråga som jag ställde mig var: 

• Hur påverkar färg åskådarens uppfattning av harmoni respektive disharmoni i 

bildkonst? 

Jag började med att fokusera på känslorna harmoni och disharmoni, och deras relation till 

färg.  Ett problem som jag ansåg var att harmoni och disharmoni är väldigt breda och svåra 

känslor att precist och specifikt mäta. Harmoni kan beskrivas som en känsla av lugn, sinnesro 

och inre balans, och disharmoni kan beskrivas som en upplevelse av inre obalans och oro. 

Dessa förklaringar som jag fått från ordböcker på dessa känslor har varit väldigt generella. 

Därför inkluderade jag även känslor jag ansåg ligga nära harmoni och disharmoni; ordinär, 

ovanlig, passiv, aktiv, lugn, orolig, behaglig, obehaglig, sammanhängande och 

osammanhängande. Ordinär, ovanlig, sammanhängande och osammanhängande är känslor 

som jag var intresserad av att se huruvida de verkade påverka de andra närliggande 

känslorna. Jag misstänkte nämligen att bilder som gav ett ordinärt uttryck skulle uppfattas 

som lugnande, och att bilder som gav ett ovanligt uttryck skulle ha en större chans att väcka 

oro. Carlander (2006, s. 69) anser att ovisshet är en av faktorerna som kan leda till rädsla, 

vilket jag ansåg stärkte min hypotes. Kanske det fungerar i motsatt ordning med? Av samma 

anledning ville jag undersöka om bilder som uppfattas som sammanhängande eller 

osammanhängande uppfattas som lugna eller oroliga.  Eftersom disharmoni bland annat 

beskrivs som en inre obalans så misstänkte jag att det fanns en koppling mellan 

osammanhängande och disharmoni. Jag undersökte passiv och aktiv för att jag var 

intresserad om det fanns en koppling mellan hur vidare en bild som är harmonisk eller 

disharmonisk uppfattas som aktiverande eller passiv.  

För att kunna ta reda på i vilken mån färg kan påverka dessa känslor bestämde jag mig för att 

utföra en studie som skulle mäta åskådares känslouppfattning vid betraktandet av 

konceptteckningarna. Inför studien planerade jag att skapa en rad kompositioner utifrån 

teorier om harmoni och disharmoni genom bilders färg och komposition. Jag ville använda 

mig av etablerade metoder som använts tidigare inom forskning om färg, detta för att jag 

ville förenkla arbetet för mig själv, och för att vara säker på att min studie utfördes mer 

korrekt. Jag ansåg att andra som utfört liknande studier förhoppningsvis redan 

uppmärksammat eventuella problem och därför har kunskap att ge för att kringgå dessa. 
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Min målsättning var att skapa en serie bildkompositioner med förändringar i färgvärdena. 

Dessa skulle utgå från fyra olika grundkompositioner. De olika variablerna skulle ha en tydligt 

visuell skillnad mellan varandra, även de som utgick från samma komposition. 

Kompositioner och färgvariabler skulle skapa situationer där färgvärden som anses 

harmoniska eller disharmoniska skulle uppträda både i kompositioner som anses harmoniska 

och kompositioner som anses disharmoniska. Genom studie och analys av data på en sluten 

grupps åsikter om bilderna känslostämning hoppas jag kunna uppskatta hur mycket olika 

färgval påverkar upplevelsen av harmoni och disharmoni i olika kompositioner. 

Nämnas bör att mitt mål med projektet inte var att skapa en universellt fungerande 

teoribildning som går att applicera på alla situationer om färg. Mitt syfte var snarare att öka 

min förståelse för färgs påverkan av känslor, och få en större insyn i hur det kan tillämpas 

praktiskt i tecknandet av miljö och få en grundläggande kunskap att ha i åtanke i framtida 

koncepttecknande. Att utföra min studie med ändamålet att skapa teorier som går att 

appliceras på alla situationer och alla former av bildkonst vore ej realistiskt. Antler (2006, s. 

145-146) hävdar att forskning aldrig kan ge färdiga svar på hur man väljer färg för alla 

situationer, färgnyanser och de okulörta kombinationerna skapar för många möjliga 

variabler. Antler menar att seriösa forskare är väl medvetna om att de aldrig kan ta hänsyn 

till alla aspekter på en gång och avfärdar alla teorier om universella regler om 

färgupplevelser som mindre trovärdiga. 

3.1 Metodbeskrivning 
Jag började med att producera mina fyra grundbilder. Två av bilderna var skapade efter olika 

teorier om färgsättning och bildkommunikation för att skapa harmoni och två bilder 

skapades för disharmoni, detta för att jag ville skapa fyra kompositioner att utgå ifrån för 

varje ändring i färgsättningen. Jag ville ha en väl kontrollerad startpunkt till min forskning 

och inte teckna bilder utan någon form av teorigrund bakom dem. Skulle jag valt att skapa 

bilder utan att följa dessa teorier skulle jag inte kunna jämföra färgvariabler i kompositioner 

mellan varandra och därigenom avgöra hur mycket de påverkar känslor. Jag ville inte behöva 

ställa mig själv frågor om vilka känslor bildkompositionerna i sig förmedlar, utan endast 

färgvalet. Därför var inte färgvalet viktigt i bilderna, utan att jag följde rätt teorier om 

bildkomposition för både harmoni och disharmoni. I de två bilderna som skulle vara 

harmoniska så var teorier för lugn, ordnad harmoni och bildharmoni de teorier jag 

fokuserade på. I de två bilderna som skulle vara disharmoniska så var teorier för dramatik, 

dynamik, disorientering och harmoni. För att inte bilderna skulle vara tråkiga eller 

ointressanta för respondenterna försökte jag även använda mig av teorier om bildskapande 

för att göra bilderna tekniskt välgjorda och tilltalande. 

Färgvariablerna använde i slutprodukten var färgmättnad, kontrast och färgnyans. Eftersom 

antalet färgnyanser man kan studera är överväldigande i antalet så bestämde jag mig för att 

fokusera mig på varma och kalla färgnyanser. Dessa färgnyanser applicerades sedan på 

samtliga fyra grundkompositioner för att skapa fyra bilder i sex olika färgnyanser:  
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• Låg färgmättnad 

• Hög färgmättnad 

• Låg kontrast 

• Hög kontrast 

• Kall färgskala 

• Varm färgskala 

Jag valde färgmättnad och kontrast för att jag ansåg att dessa är variabler som går att 

applicera på alla former av färgvalörer. Eftersom jag jobbar med tvådimensionella digitala 

bilder är kontrast och mättnad väldigt enkelt att påverka. Om det finns tydliga tendenser i 

hur respondenter reagerar på specifika färgförändringar så kan detta leda till användbara 

slutsatser att enkelt utnyttja i framtida konceptteckning. Jag valde att studera kalla och 

varma färgnyanser då dessa har visat kunna påverka hjärnaktiviteten enligt Janssens (2006), 

vilket jag beskriver i sektionen om färgestetik.  Jag ville undersöka om det är så enkelt att 

varm respektive kall färgskala i en bild kunde användas som konkreta tekniker för att 

förmedla disharmonisk respektive harmonisk känslouppfattning. När jag valde bildmotiv så 

studerade jag andra koncepttecknare, främst väl etablerade koncepttecknare från film och 

spelbranschen som publicerats i en bok; Snoswell & Wade (2006).  Jag valde att göra 

miljöbilder för att jag tror att det är en neutral typ av motiv. Jag ville utgå från att alla i 

gruppen skulle ha samma förutsättningar, så att jag hade färre variabler att inkludera när jag 

drar mina slutsatser om resultatet av studien.  De fyra motiven jag valde att teckna 

innefattade både artificiell och naturlig landskapsmiljö. Oavsett vilket kön och vilken 

bakgrund åskådaren har så tror jag en åskådare från gymnasiet kan relatera till 

landskapsbilder, även om de föreställer platser som inte existerar i verkligheten.  

För att mäta och analysera en grupps reaktioner på bilder använde jag mig av en kvantitativ 

studie med hjälp av enkäter. Innan jag utförde studien av de slutgiltiga bilderna utförde jag 

en mindre pilotundersökning. Pilotundersökningen utfördes på en studie av 3 personer 

utifrån ett bekvämlighetsurval då jag ville ge min slutgiltiga undersökning mer tid, och inte 

spendera tid med att söka upp och boka en liknande studiegrupp som jag skulle göra min 

slutgiltiga undersökning på. För min pilotundersökning använde jag mig av mig av öppna 

frågor och lät respondenten välja tre fria känslostämningar för var och en av mina bilder. 

Bryman (2002, s. 158) skriver om fördelar med öppna frågor och menar att till följd av att 

respondenten får svara med egna ord så kan svar som personerna bakom undersökningen 

inte tänkt på att dyka upp.  Målet var att komma fram till fasta svarsalternativ till den slutliga 

enkäten vilket Bryman anser att öppna frågor är bra för.  När jag hade samlat in all data så 

grupperade jag upp känslorna och försökte skapa en bild av vilka som var mest frekventa. 

När jag hade valt ut känslorna använde mig av uppslagsverk för att formulera dessa väl och 

komma fram till deras motpoler för att skapa slutliga svarsalternativ till min enkät. 

 



 

 15 

När jag sammanställde svaren från min pilotundersökning utformade jag den slutgiltiga 

svarsenkäten som låg till grund för min analys av bilderna. Undersökningen hade slutna svar, 

och var utformade med samma svarsalternativ för varje bild. Jag använde mig av samma 

teknik som Sivik & Hård (1979, s. 9-11; 1981, s. 9-10) använde i sina perceptiva studier; 

genom att låta respondenterna gradera hur starkt de upplevde olika känslor. Bilderna fick 

ordpar med känslouttryck av det slag som ofta associeras som motsatser till varandra. 

Respondenten fick gradera på vilken del av skalan denne ansåg känslouttrycket i bilden låg 

(Sisefsky, 1995, s. 68). Bryman (2002, s. 159-160) ser en fördel med slutna kvantitativa frågor 

att svaren är enkla att analysera och jämföra mellan varandra. De slutliga enkäternas 

utformning kan ses i Bilaga 6. 

Respondenternas svar samlades ihop och räknades samman efter årskurs, kön och 

sammanlagda antal respondenter. För att göra det enklare att få en översikt av hur grupper 

av respondenter svarade så skapade jag procentstaplar med sammanlagd statistik över hur 

många respondenter som förknippade specifika kompositioner med specifika känslor, och 

hur starkt de upplevde dessa känslor. Eftersom jag hade använt samma färgförändringar i 

både harmoniska och disharmoniska kompositioner så hoppades jag kunna avläsa om det 

fanns relation mellan färgsättning och känsloupplevelse. Om både en harmonisk 

komposition och en disharmonisk komposition som skapades med samma färgvariabler 

skulle visa höga procent av en specifik känsla så kan detta påvisa att färgförändringen bidrar 

till känslan. På så vis hoppades kunna se hur stor känsloförändring skillnaden i färg gjorde 

även om de uppträdde i en bild vars komposition redan förmedlade känsla. 
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4 Projektbeskrivning 
I detta kapitel kommer jag att beskriva skapandeprocessen bakom de två harmoniska och 

två disharmoniska bilderna jag använde i min undersökning. I de olika delarna tar jag upp de 

olika moment jag anser varit viktiga punkter för bildernas utformning. Jag tar även upp 

bakomliggande teorier och tankar som motiverat mina val av bildernas utformning. I den här 

sektionen finns miniatyrer av olika delar av arbetsprocessen. Bilderna i högre upplösning 

bifogas som bilagor. 

4.1 Skapandet av prototyperna 
Första målet var att skapa bildprototyper som skulle användas i min pilotundersökning. Jag 

valde att arbeta med miljöbilder över andra motiv som till exempel porträttbilder för att jag 

anser att miljöbilder är enklare för mig att utforma för att åskådare skall ha så liknande 

förutsättningar som möjligt. Jag anser att bilder föreställande främmande miljöer är 

emotionellt neutralt oavsett vilket kön eller bakgrund åskådaren har. 

Bildernas färgsättning skulle anpassas för att kunna förändras enkelt i Photoshops 

färginställningar senare för att underlätta arbetsprocessen. Bilderna skulle utformas efter 

olika teorier kring harmoni och disharmoni då jag på så vis hoppades kunna se hur stor 

känsloförändring skillnaden i färg gjorde i olika typer av kompositioner. För inspiration 

använde jag välgjorda konceptteckningar från branschen samlade i en bok (Snoswell & 

Wade, 2006).  Jag ville ha fyra kompositioner som skilde sig i motiv. De fyra olika 

miljökompositionerna jag valde blev: 

• Komposition 1; Skogen 

• Komposition 2; Staden 

• Komposition 3; Öarna 

• Komposition 4; Vulkanen 

Komposition 1; Den bild jag nu kommer att benämna som skogskompositionen 

komponerades för att upplevas som harmonisk i sin grundform. Jag tecknade utifrån 

spontana intryck i början, vilket Stephenson (1989, s. 92-93) anser egga fantasin och hjälper 

skapandet. Jag tecknade ett luftperspektiv, vilket innebär vertikala lager ovanpå varandra i 

en serie för att förmedla djup (Smith, 1995, s. 24-25). Skogen utformades efter cirkelformer 

som anses harmonifulla (Bergström, 2007, s. 190-191). Jag använde kurvlinjeperspektiv 

vilket innebär att arbetar efter ett rundat sfärisk perspektiv så som ögat ser för ett levande 

intryck (Smith, 1995, s. 62-65). Jag beskar bilden för att göra en liggande komposition till den 

horisontellt orienterade bildmotivet vilket anses lugnande (Bergström, 2007, s. 190-191).  

Jag lade in ett starkare färgelement i bildens vänstra sida då detta skall leda ögat 

(Stephenson, 1989, s. 93-94), detta för att vi I väst ”läser av” bilder från vänster till höger 

enligt Wærn, Petterson & Svensson (2004, s. 62-63). 
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Komposition 2; Den bild jag nu kommer att benämna som stadskompositionen 

komponerades för att upplevas som disharmonisk i sin grundform.  Bilden orienterades 

vertikalt mot höjden, vilket Bergström (2007, s. 190-191) anser skapa dynamik. Bilden 

beskars som en stående rektangulär form detta ge bilden ett format som Bergström (2001, s. 

28) förklarat som dramatiskt och aktiverande. Jag försökte leda ögat till bildens högra sida 

vilket är motsatsen till vart vi i väst världen är vana att läsa ifrån (Wærn, Petterson & 

Svensson, 2004, s. 62-63). För att leda ögat använde jag utstickande färger långt ifrån 

närliggande färgtoner som Sisefsky (1995, s. 64-65) anser att vi är vana att se vilket kan 

distrahera. I husens bakgrund försökte jag använda mig av ljuskällor som blev mindre ju 

längre bort de var, men samtidigt försöka ge dem en oregelbundenhet i vinklarna. Den här 

tekniken menar Jaxhtheimer (1964, s. 63) ge en känsla av rörelse i bilden. 

Komposition 3; Den bild jag nu kommer att benämna som ökompositionen komponerades 

för att bilden skulle upplevas som harmonisk i sin grundform.  Bilden beskars för att få en 

liggande komposition av samma anledning som skogen. Bilden gjordes indelad i tre liggande 

segment för att uppnå strukturerad bildharmoni (Bergström, 2007, s. 183). Jag använde mig 

till stor del av tekniker som Kasprisin (1999, s. 20-25, 28-31) ämnar för måleri med vattenfärg 

i den här bilden då jag ville skapa mjuka övertoningar. En liksidig triangel uppbyggnad anses 

enligt Bergström (2007, s. 190-191) vara en harmonisk bildkomposition, därför försökte jag 

eftersträva detta genom att placera öar i horisonten med en flygande ö ovan för att bli 

toppen av en triangel.  

Komposition 4; Den bild jag nu kommer att benämna som vulkankompositionen 

komponerades för att upplevas som disharmonisk i sin grundform.  Jag använde ett lutande 

perspektivet ner i vulkan kratern i hopp om att förmedla fara och dramatik. Jag beskar bilden 

till en stående komposition av samma anledning som kompositionen med staden. Bilden 

beskars även så att vulkanens centrum som är det starkaste bildelementet hamnade längst 

ner i högra hörnet för att försöka få åskådarens blick att riktas till höger; motsatta till vart vi i 

väst är vana att först rikta blicken (Wærn, Petterson & Svensson, 2004, s. 62-63). Jag 

använde mig även av bildelement orienterade emot den här punkten. Att strukturera 

bildelement mot samma punkt anses av Bergström (2001, s. 28) vara en av de mest 

potentiella kompositionerna för att skapa dynamik i en bild.  

Utifrån dessa kompositioner skapade jag sedan en rad färgvariabler för min 

pilotundersökning. Jag använde mig av Photoshops funktion för att manipulera bildens 

övergripande färgnyans och färgmättnad. På detta vis påverkade jag hela kompositioners 

färgmättnad eller drog färger mer åt varma, kalla, lugna eller dramatiska färgnyanser. 

Eftersom jag förändrade generella färgnyansen blev färgerna i pilotundersökningen inte rent 

kalla eller varma som färgerna skulle bli i slutänden. Färgerna blev istället blandningar av 

grundkompositionens färg tillsammans med en kall eller varm nyans. I pilotundersökningen 

skulle varje bild visas upp i fyra olika varianter för att göra sexton olika bilder totalt. Jag 
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försökte variera så att normala kompositioner och samtliga färgvariabler kom med i en 

harmonisk och en disharmonisk bildkomposition.  Samtliga kompositioner blev: 

• Normalfärgade skogen (efter harmonisk komposition) 

• Skogen med hög färgmättnad 

• Skogen i disharmoniska färger, kall 

• Skogen i disharmoniska färger, varm 

• Normalfärgade staden (efter disharmonisk komposition) 

• Staden med hög färgmättnad 

• Staden i disharmoniska färger, varm 

• Staden i disharmoniska färger, kall 

• Normalfärgade öarna (efter harmonisk komposition) 

• Öarna med låg färgmättnad 

• Öarna i harmoniska färger, varm 

• Öarna i harmoniska färger, kall 

• Normalfärgade vulkanen (efter disharmonisk komposition) 

• Vulkanen med låg färgmättnad 

• Vulkanen i harmoniska färger, kall 

• Vulkanen i harmoniska färger, varm 

Jag undersökte på frihand vilken grad av färgmättnad som gav en nog stor visuell skillnad 

utan att göra bilden svår att urskilja. Jag bestämde mig för att +40 % och -40 % var den 

optimala förändringen i färgmättnad. I de varma och kalla färgerna använde jag mig av 

Photoshops funktion för att ändra skuggor, högdagrar och mellantoners färgbalanser. Om 

färger skulle vara disharmoniska använde jag mig av elementarfärger som är polariteter och 

om de skulle vara harmoniska använde jag närliggande färgnyanser. Samtliga 

kompositionerna från den här tidpunkten kan ses i kan ses i Bilaga 2. 

4.2 Åsikter från klass, lärare och skolforum 
Nu arbetade jag emot att skapa en färdig produktion. För att höja den estetiska kvaliteten i 

bilderna ville jag höra andras åsikter om bilderna jag skapat.   I det här läget var jag nöjd med 

estetiken i stadskompositionen. Men jag uppfattade resterande bilder som tomma och 

detaljlösa. Jag fruktade att åskådare skulle tröttna på att se dessa bilder om och om igen. Jag 

vände mig till några av mina klasskamrater och lät dem se över mina kompositioner så jag 

kunde dokumentera deras åsikter om bildernas färg, komposition och bildelement. Bilderna i 

det stadie jag visade dem kan ses i Bilaga 3. Efter detta bestämde jag mig för att uppdatera 

mina bilder och sedan söka åsikter från DSU’s skolforum för digitala tvådimensionella bilder 

och även från två av mina lärare på DSU. 

Skogskompositionen gjordes mer detaljerad. Jag ansåg att den över lag såg för otydlig ut. 

Därför detaljerade jag träd och busklandskap. Jag följde en teknik som Jaxhtheimer (1964, s. 

95) föreslagit; genom att göra trädstrukturerna mindre och mindre diffusa desto längre fram 

i bilden de kommer så blir ett skapas ett böljande intryck, och det blir inte lika enformigt som 
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en konstant struktur och detaljnivå skulle blivit. För att ge bilden en fokuspunkt började jag 

även arbeta på att skapa ett slott som skulle sticka ut och attrahera blicken med detsamma 

och enligt Bergström (2007, s. 183) bidra till harmoni.  

Ökompositionen fick ett förtydligat landskap. Jag arbetade på att detaljera öns massa i 

bildens vänstra förgrund. Jag lade även till ett antal pelare i bildens högra sida för att 

eliminera en i min egen åsikt anonym yta bestående av endast hav. Detta gjorde dock att 

bilden fick en övervägande balans av bildobjekt på bildens högra sida. Jag motarbetade detta 

med att lägga in en båt som fokuspunkt på bildens vänstra sida. Jag försökte även placera 

den här fokuspunkten i ett område mellan bildens sektioner för att detta skulle skapa ett 

strukturerat fokus i bilden enligt Bergström (2007, s. 183). 

Vulkankompsitionen fick extra detaljjobb på vissa områden. Jag lade till en klippa i 

förgrunden för att ytterligare förmedla bildens lutande perspektiv. Jag lade även in en del av 

ett industriellt landskap på kanten av vulkan kratern i bildens vänstra topp, detta för att 

konkurera med det starka bildelementet i vulkanens bländande krater så att fokuset inte 

skulle hamna på en enda punkt.  

4.3 Slutliga bilderna 
När jag fått både muntliga och skriftliga åsikter från lärare, klasskamrater och andra DSU 

studenter sammanställde jag dessa. Jag övervägde sedan vilka specifika åsikter som var mest 

frekventa och relevanta för syftet med mina kompositioner. Vissa kompositioner fick mer 

förslag på förändringar än andra. Samtliga förändringar jag gjorde i detta läge kan ses i högre 

upplösning i Bilaga 4. Skogen fick många kommentarer om den molniga himlen. Det var flera 

som ansåg att de mörka molnen motarbetade känslan för harmoni i den här kompositionen. 

Jag gillade den molniga himlen men jag tog till mig dessa synpunkter och gjorde om hela 

himlen till en öppen, lätt molnig sommarhimmel. Jag fick också uppmaningar att öka 

detaljnivån i förgrunden. Detta genom att lägga in rader med mer detaljerade granar nära 

förgrunden (Figur 3). 

 

 

 

 

Figur 3 Skogskompositionen 
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I stadskompositionen omarbetade jag många element i detta stadium. Jag fick ett förslag om 

att ändra perspektivet så det blir lägre ner ibland byggnaderna, detta för att byggnaderna 

skulle torna upp sig högre. Detta tyckte jag var en god idé då jag ansåg byggnaderna lite för 

statiska det utförande de var i vid detta tillfälle. Jag ansåg även att byggnaderna kunde få ett 

mer hotfullt och överväldigande intryck i ett perspektiv lutat uppåt. Jag omformade därför 

kompositionen efter grodperspektiv. För att få detta att fungera skiftade jag om bilden helt 

genom att spegelvända placeringen på byggnaderna. Jag ville få in en dominerande husyta i 

båda motsatta hörn längst upp åt vänster och längst ner till höger för att göra kompositionen 

mindre fokuserbar och därigenom upplevas som mindre harmonisk då det motarbetar 

Bergströms (2007, s. 183) teori om en fokuspunkt i en indelad komposition. Jag försökte 

arbeta mer på perspektivet i bilden. Jag försökte ge himlen ett bättre djup genom att göra 

den ljusare nära horisonten då detta bidrar till naturligt djup i himlen (Sisefsky, 1995, s. 76, 

Bergström, 2001, s. 51, Klarén, 1996, s. 49-51). Dock försökte jag fortfarande ge himlen ett 

hotfullt stormigt uttryck. Jag försökte även ge byggnaderna en mindre platt intryck och 

förbättra deras perspektiv, då jag ansåg att det fanns brister där. Jag försökte också bevara 

husens kantiga och vassa uttryck i det nya perspektivet. Det var många som ansåg att 

neondetaljerna på byggnaderna var ett bra inslag för dramatisk kontrast mot den annars 

magert nyanserade miljön. Jag lagde därför in flera nya ytor starkt färgad neon. Eftersom jag 

flyttat fokuspunkten, som innan var i en stor yta av neon på ett hus, i och med att husen 

höjts så lade jag in mer spridda starka ljuskällor för att försöka skapa en mer disorienterande 

effekt i bildens fokus. Jag använde mig även här av starka färgelement för att bryta mot de 

färgföljder Sisefsky (1995, s. 64-65) anser naturliga (Figur 4).  

 

   

 

 

 

 

Figur 4 Stadskompositionen 
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Den mest frekventa kommentaren om ökompositionen var att havet gav ett oroligt och 

stormigt intryck. Därför tog jag bort de slående vågorna och gjorde havet till en blank och 

slät yta. Jag lade till mycket reflektioner i vattnet i hopp om att detta skulle förmedla en 

känsla av stillhet i vattnet. Reflektionerna gjorde jag på frihand nedtonat suddiga då jag inte 

ville att de skulle störa bildens struktur. Likt kompositionen med skogen blev kompositionen 

med öarnas himmel kritiserad för att dess himmel var för molnig, vilket uppfattades som 

dramatiskt och oroligt. Jag omarbetade himlen till en klar och öppen himmel, och behöll 

ljuset bakom den flygande ön då jag hade fått en kommentar om att detta hade uppfattats 

som rofyllt. Jag gjorde öarna mer detaljerade, då de kändes slarviga och utstickande jämfört 

med den omarbetade omgivning. Jag hade fått en kommentar om att horisonten hade 

uppfattats som för slät och symmetrisk då den var helt jämn. Jag höll med om detta och 

försökte motverkade det med att låta öarna smälta in mer i vatten linjen (Figur 5). 

 

 

 

 

Figur 5 Ökompositionen 
 

Jag fick uppmaningar att jobba mer på förgrunden i vulkanens komposition så att den skulle 

se mer tredimensionell ut. Jag följde den uppmaningen och lade till en figur i förgrunden för 

att förtydliga proportioner i bilden. Jag försökte även förtydliga stenformationers lutning och 

skuggning för att ge dessa ett mer tredimensionellt uttryck. För att öka kontrast mellan färg 

nyanser lagde jag även in mer starka färger i vulkanens lysande centrum. Många hade 

uppskattat känsloförmedlingen i vulkanens centrum och jag ville göra den ännu bättre. Jag 

arbetade därför med att lägga in mer i aktiverande färger som starkt gul och orange i elden 

(Figur 6). 
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Figur 6 Vulkankompositionen 
 

Utifrån dessa kompositioner skapade jag sedan en rad färgvariabler för min 

enkätundersökning. I det här läget hade jag insett att det var ett problem i att jag 

inkluderade mer än en färgvariabel i kompositionerna jag visade upp. Skulle jag ha både 

harmoni eller disharmoni och varm eller kall i samma komposition skulle det bli svårt att 

direkt se vilka teorier det var som skapade eventuella reaktioner bland respondenterna. För 

att lösa detta gick jag över till att helt ta bort harmoniska och disharmoniska färgteorier och 

fokusera helt på separata färgegenskaper. Utifrån de ursprungliga fyra kompositionerna 

skapades sammanlagt tjugofyra bilder för min undersökning. Dessa kan ses i hög upplösning 

i Bilaga 5. Variablerna jag bestämde mig för var: 

• Låg färgmättnad 

• Hög färgmättnad 

• Låg kontrast 

• Hög kontrast 

• Kall färgskala 

• Varm färgskala 

För färgmättnad och kontrast använde jag mig av Photoshops inbyggda funktion för att 

ändra den övergripande färgmättnaden och kontrasten i kompositionerna. För att bestämma 

hur mycket jag skulle öka eller minska på värdena i färgmättnad och kontrast skapade jag för 

varje komposition fyra olika procentuella grader av värdesförändringar. Graderna bestod av 

fyra ökade värden från +20 % till +50 % och fyra minskade från -20 % till -50 %. Eftersom jag 
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ville ha samma procentuella ökning och minskning på alla mina bilder fick jag jämföra dessa 

versioner mellan varandra. Jag ville få en procentskillnad som var tydlig att uppfatta visuellt, 

men som inte förändrade bilden så kraftigt att den blev svår att urskilja. Även den här 

gången verkade det som att +40 % och -40 % var det optimala procenttalet. Det finns dock 

inget fast och konkret nummer för kyla och värme i en bild. Här fick jag istället manuellt 

ändra färgskalan på bildelement för att göra kompositionen varm eller kall. Istället för att 

blanda kalla och varma färger med kompositionernas befintliga färger som jag gjorde till 

pilotundersökningen så ändrade jag nu istället de separata färgerna för att skapa enfärgade 

bilder. Kompositionerna fick olika nyanser av samma färg istället för ett antal färger med en 

något varmare eller kallare ton som i pilotundersökningen, då jag ansåg att detta var den 

bästa metod för att verkligen mäta färgnyanser som anses varma och kalla. De färger som 

Janssens (2006, S. 200-203) anser vara kalla jag använde var blå och blågrön. De färger som 

han anser vara varma jag använde var röd, orange och gul. De olika varma och kalla 

kompositionerna blev dessa: 

• Skogen i kall färgskala gjordes blå. 

• Skogen i varm färgskala gjordes orange. 

• Staden i kall färgskala gjordes blågrön. 

• Staden i varm färgskala gjordes röd. 

• Öarna i kall färgskala gjordes blå. 

• Öarna i varm färgskala gjordes gul. 

• Vulkanen i kall färgskala gjordes blågrön. 

• Vulkanen i varm färgskala gjordes gul. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel tar jag upp resultatet från den enkätundersökning jag har utfört i två 

gymnasieklasser. Svaren från enkäterna har jag jämfört mellan varandra. Min hypotes var att 

jag skulle kunna se att majoriteten av respondenterna gav olika svar för olika versioner av en 

bild som fått olika färginställningar. Jag kommer använda uttrycket tendenser i kapitel 5 och 

6 när jag beskriver den här typen av förändring av majoriteten av respondenters svar i 

relation till färgförändring. Med tendenser mellan färgförändring och svar syftar jag på att 

jag ser ett samband mellan  förändring av färgvariabeln och förändring i respondenters 

upplevelse av en specifik känsla. Grundkompositionerna av bilderna gjordes i två varianter 

per färgvariabler med två olika inställningar (som hög och låg inställning och kall och varm 

nyans). Tack vare detta har jag kunnat jämföra om det finns skillnad i färgvariablerna genom 

att se om känslosvaren är högre på samma känslor eller ej på de två versionerna. Resultaten 

har avrundats till hela procent, och jämförts parvis efter ordparen i enkäten. 

Enkätundersökningen utfördes vid två tillfällen under samma dag i två gymnasieklasser med 

inriktning estet,  årskurs ett och två. Sammanlagt var det 45 respondenter som deltog i 

undersökningen. De fick i tur och ordning se de 24 bilderna som kan ses i Bilaga 5. För varje 

bild så fick de fylla i svar i en enkät. Enkäternas utformning kan ses i Bilaga 6. För varje 

ordpar av känslor fick respondenten välja en känsla, och hur stark känslan uppfattades. 

Respondenter kunde även svara att de var osäkra.  

I början av mitt projekt var målet att undersöka till vilken utsträckning färg påverkar den 

upplevda känslan i bilden. Detta skulle ha inkluderat att jag skulle undersöka om 

förändringarna som skedde i svaren mellan de olika inställningarna av färgvariablerna var 

signifikanta i nivå eller ej. Detta innebar dock ett större antal variabler att jämföra än jag 

hade väntat mig. Efter att ha estimerat hur omfattande en sådan analys skulle bli med de 

undersökta känslorna för samtliga 24 bilder så kom jag fram till att det inte var realistiskt att 

göra undersökningen så djupgående som jag först hade planerat. Jag ansåg att det var mer 

realistiskt att undersöka om färgvariablerna påverkade de undersökta känslorna, inte hur 

mycket de påverkade. 

Jag jämförde enkätresultatet mellan varandra inom de tre olika färgvariablerna färgmättnad, 

färgkontrast och varm och kall färgnyans. Målet med detta var att se om det fanns likheter, 

motsatser och andra tendenser mellan de olika grupperna av färgvariabler. Min hypotes när 

jag började med min undersökning var att starka och svaga, respektive kalla och varma 

färginställningar skulle ge olika känsloresultat. Därför presenterar jag i den här sektionen en 

jämförelse av de övergripande tendenserna i känslosvaren mellan de olika färgvariablerna.  

Jag  försökte avgöra om komposition och motiv verkade påverkade känslosvaren mer än 

färgen. Märkte jag att jag att majoriteten av respondenterna gav helt olika svar i två 

versioner av samma bild med olika färger ansåg jag att det fanns tendenser för att färg 

påverkade känslointrycket. Om majoriteten av respondenter istället ger samma känslosvar i  
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på båda versionerna så misstänker jag att det är troligare att bildens komposition och motiv 

har mer påverkan än färgvariabeln på känslan.  

Jag undersöker om färgvariabeln har liknande tendenser i känslorna inom alla fyra 

bildmotiven. Jag grupperar bilderna efter färgvariablerna så det finns fyra bildkompositioner 

för hög färgmättnad, låg färgmättnad, hög kontrast, låg kontrast, varm färgskala och kall 

färgskala. Finner jag att samtliga bildmotiv påverkar en känsla på samma sätt i versioner med 

en viss färgvariabel så drar jag slutsatsen att det finns klara tendenser för att det finns en 

koppling mellan färgvariabeln och känslan. Om inte alla fyra visar entydiga svar så räknar jag 

det som otydligt svar. Jag anser att det fortfarande kan finnas vissa tecken på tendenser 

mellan färgvariabel och känslopåverkan, men mer forskning kan behövas för att undersöka 

tendensens signifikans. Om de två harmoniska kompositionerna har samma tendenser i 

känslosvar samtidigt som de två disharmoniska bildkompositionerna har sina tendenser i 

känslosvar likadant kan det bero på att bildkompositionen har större påverkan än 

färgvariabeln. 

För varje enkätfråga om vilken av motsatta känslor de associerade med en bild så kunde 

även respondenten svara ”osäker”. Jag sammanfattade sammanlagda procent av  

respondentantal som valde svaret  ”osäkert” för samtliga sex ordpar av svarsalternativ per 

känslosvar. Dessa sammanlagda siffror räknade jag sedan ut medelvärdet på så att jag kunde 

se vilket av de sex paren känslosvar som fick flest osäkra svar, detta för att jag skulle kunna 

se vilken fråga som var enklast att svara på och vilken fråga som var svårast att svara på. 

Känsloparet behaglig och obehaglig fick lägst medelvärde av procent som svarade osäker. 

Passiv och aktiv fick näst lägst medelvärde av procent som svarade osäker, och verkar därför 

vara det enklaste paret att besvara. Lugn och orolig fick lägre medelvärde av procent som 

svarade osäker. Ordinär och ovanlig fick lägre medelvärde av procent som svarade osäker. 

Harmonisk och disharmonisk fick näst högsta medelvärde av procent som svarade osäker. 

Slutligen fick paret sammanhängande och osammanhängande högst medelvärde av antal 

respondenter som svarade osäker, och verkar därför svårast att svara på. 

5.1 Samlad enkätdata för skogskompositionen 
Jag sammanfattar här känslosvaren på samtliga sex färgvariabler i skogskompositionen. 

Skogskompositionen skapades efter harmoniska kompositionsteorier och jag presenterar här 

svaren respondenterna gav för färgvariablerna. Jag sammanfattar vilka känslosvar från 

respondenterna som dominerade i samtliga versioner av skogskompositionen. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 1; skogen i låg färgmättnad var mer 

ordinär än ovanlig,  mer passiv än aktiv, mer lugn än orolig, behaglig än obehaglig,  mer 

harmonisk än disharmonisk, mer sammanhängande än osammanhängande. Dessa känslor är 

ofta återkommande i skogskompositionens sex versioner. Men i komposition 2; skogen i hög 

färgmättnad tyckte majoriteten av respondenter att bilden var mer ovanlig än ordinär, och 

mer aktiv än passiv vilka är förändringar i känslorna från komposition 1. De andra känslorna  

fick samma svar för dominanta känslor som i komposition 1. 
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Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 3;  skogen i låg färgkontrast hade 

samma dominanta känslor som i komposition 1. Majoriteten av respondenter tyckte att 

komposition 4; skogen i hög färgkontrast var mer ovanlig än ordinär, mer aktiv än passiv, 

mer orolig än lugn, och det var exakt lika många respondenter som ansåg att komposition 4 

var harmonisk som disharmonisk. Detta visar tendenser för en förändring mellan 

komposition 3 och 4. De andra känslorna  fick samma svar för dominanta känslor som 

komposition 3. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 5;  skogen i kall färgskala hade samma 

dominanta känslor som i komposition 1 förutom i känsloparet ordinär och ovanlig. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 6; skogen i varm färgskala hade samma 

svar för dominanta känslor som komposition 1, förutom i fallet med känslorna passiv och 

aktiv. Majoriteten av respondenterna ansåg att komposition 6 var mer aktiv än passiv. Detta 

visar ett fall av tendens för en förändring mellan komposition 5 och 6. 

För att ge en bättre överblick av förändringarna i känslosvaren mellan höga och låga, och 

kalla och varma färginställningar så visualiserar jag det i figur 7. Figuren visar en 

sammanfattning av de sex fall där skogsskompositionen visar tendenser för att färgvariabler 

påverkar känslointryck. Jag visar de dominanta känslorna för låg färgmättnad, färgkontrast 

och kall färgskala till vänster. På den högra sidan listar jag dominanta svar för motsatt känsla. 

Jag visar endast fallen där förändringen sker, och lämnar ute övriga fall från tabellen. 

 Låg färgmättnad Hög färgmättnad 

Skogskompositionen Ordinär 67% elevantal Ovanlig 44% elevantal 

Skogskompositionen Passiv 71% elevantal Aktiv 47% elevantal 

 Låg färgkontrast Hög färgkontrast 

Skogskompositionen Ordinär 58% elevantal Ovanlig 47% elevantal 

Skogskompositionen Passiv 71% elevantal Aktiv 62% elevantal 

Skogskompositionen Harmoni 49% elevantal Harmoni och disharmoni 

hade lika högt procent av 

elevantal; 44% elevantal 

 Kall färgskala Varm färgskala 

Skogskompositionen Passiv 67% elevantal Aktiv 44% elevantal 

Figur 7 En sammanfattning av alla fall där skogskompositionen inte har fått likadan 
dominans mellan känslorna på två olika inställningar av samma färgvariabel. 
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5.2 Samlad enkätdata för stadskompositionen 
Jag sammanfattar här känslosvaren på samtliga sex färgvariabler i  stadskompositionen, som 

jag hade skapat efter disharmonisk komposition. De tre färgvariablerna färgmättnad, 

färgkontrast och varm och kall färgnyans var dock de samma, precis som för 

skogskompositionen och de andra två kompositionerna.  

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 7; staden i låg färgmättnad var mer 

ovanlig än ordinär, mer aktiv än passiv, mer orolig än lugn, mer obehaglig än behaglig, mer 

disharmonisk än harmonisk och mer sammanhängande än osammanhängande. Dessa 

känslor är ofta återkommande i stadskompositionens sex versioner.  Känslosvaren för 

stadskompositionen i låg färgmättnad är den raka motsatsen till svaren för 

skogskompositionen i låg färgmättnad I alla fall ordpar utom ett; sammanhängande och 

osammanhängande. Det var exakt lika många respondenter som ansåg att komposition 8; 

staden i hög färgmättnad var behaglig som obehaglig. De andra känslorna  fick samma svar 

för dominanta känslor som komposition 7 fick. Det här fallet visar inte tendenser att färg 

skulle påverka känslorna. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 9;  staden i låg färgkontrast var mer 

passiv än aktiv, och mer lugn än orolig. De andra känslorna  fick samma svar för dominanta 

känslor som komposition 7. Komposition 10; staden i hög färgkontrast fick samma svar för 

dominanta känslor som komposition 7 fick. Här ser jag en tendens för att hög färgkontrast 

påverkar känslorna passiv, aktiv, lugn och orolig. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 11;  staden i kall färgskala var mer 

passiv än aktiv. De andra känslorna  fick samma svar för dominanta känslor som komposition 

7. Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 12; staden i varm färgskala hade 

samma svar för dominanta känslor som komposition 7. 

Jämförelsevis så fanns det inte lika många fall i stadskompositionens olika utförande som 

visade på att det fanns tendenser för att mina undersökta färgvariabler skulle påverka 

känslorna. Stadskompositionen hade dock det enda fallet där  

Färgmättnad påverkade främst motsatta känslor i stadskompositionen än känslorna de 

påverkade i skogskompositionen. Ett undantag här är att kall och varm färgnyans påverkar 

känslorna passiv och aktiv i båda kompositionerna; jag anser att det verkar finnas ett starkt 

inflytande på att varma och kalla färger påverkar dessa känslor. Det verkar som 

känslouppfattningen skiljt sig mycket mellan de två kompositionerna även om samma 

förändringar i färgvariablerna skedde. 

Precis som i min presentation av data för skogskompositionen så visar jag i figur 8 en 

sammanfattning av de fyra fall där stadskompositionen visar tendenser för att färgvariabler 

påverkar känslointryck. 

 



 

 28 

 Låg färgmättnad Hög färgmättnad 

Stadskompositionen Obehaglig 62% elevantal Behaglig och obehaglig hade 

lika högt procent av 

elevantal; 42% elevantal 

 Låg färgkontrast Hög färgkontrast 

Stadskompositionen Lugn 53% elevantal Orolig 64% elevantal 

 Kall färgskala Varm färgskala 

Stadskompositionen Passiv 47% elevantal Aktiv 80% elevantal 

Stadskompositionen Osammanhängande 40% Sammanhängande 62% 

Figur 8 En sammanfattning av alla fall där stadskompositionen inte har fått likadan 
dominans mellan känslorna på två olika inställningar av samma färgvariabel. 

 

5.3 Samlad enkätdata för ökompositionen 
Jag sammanfattar här känslosvaren på samtliga sex färgvariabler i  ökompositionen 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 13; öarna i låg färgmättnad var mer 

ovanlig än ordinär,  mer passiv än aktiv, mer lugn än orolig, behaglig än obehaglig,  mer 

harmonisk än disharmonisk, mer sammanhängande än osammanhängande. Dessa känslor är 

ofta återkommande i ökompositionens sex versioner. Min hypotes var att ökompositionen 

som skapades för att vara en harmonisk komposition skulle uppfattas som ordinär. Eftersom 

de dominerande känslosvaren är ständigt återkommande verkar det som att motivet och 

kompositionen kan ha  starkare påverkan.  Majoriteten av respondenter tyckte att 14; öarna 

i hög färgmättnad var mer aktiv än passiv, och disharmonisk än harmonisk. De andra 

känslorna  fick samma svar för dominanta känslor som i komposition 13. Detta visar tendens 

för att färgmättnad påverkar upplevelsen av harmoni och disharmoni. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 15;  öarna i låg färgkontrast hade 

samma dominanta känslor som i komposition 13. Majoriteten av respondenter tyckte att 

komposition 16; öarna i hög färgkontrast var mer aktiv än passiv. De andra känslorna  fick 

samma svar för dominanta känslor som komposition 15. Detta visar tendenser för att 

färgkontrast påverkar hur passiv och aktiv en bild uppfattas. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 17;  öarna i kall färgskala hade samma 

dominanta känslor som i komposition 13. Majoriteten av respondenter tyckte att 

komposition 18; öarna i varm färgskala var mer aktiv än passiv, mer obehaglig än behaglig, 

det var exakt lika många respondenter som ansåg att komposition 18 var harmonisk som 

disharmonisk. De andra känslorna  fick samma svar för dominanta känslor som i komposition 
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13. Det verkar finnas tendenser för att kall och varm färg påverkar känslorna passiv och 

aktiv, behaglig och obehaglig.  

Precis som i skogskompositionen påverkar färgmättnaden och färgkontrasten känslorna 

passiv och aktiv. Även varm och kall färgskala verkar påverka känslorna passiv och aktiv, 

vilket också var fallet i stadskompositionen. Detta visar ett fall där tendenserna för  att färg 

påverkar känsloförmedlingen visas i bildkompositioner som både skapats för harmoni och 

disharmoni. 

Som i de tidigare kompositionerna jag tagit upp så visar jag i här figur 9 en sammanfattning 

av de fyra fall där ökompositionen visar tendenser för att färgvariabler påverkar 

känslointryck. 

 Låg färgmättnad Hög färgmättnad 

Ökompositionen Passiv 51% elevantal Aktiv 56% elevantal 

Ökompositionen Harmoni 78% elevantal Disharmoni 62% elevantal 

 Låg färgkontrast Hög färgkontrast 

Ökompositionen Passiv 80% elevantal Aktiv 64% elevantal 

 Kall färgskala Varm färgskala 

Ökompositionen Passiv 71% elevantal Aktiv 51% elevantal 

Ökompositionen Behaglig 62% elevantal Obehaglig 44% elevantal 

Ökompositionen Harmoni 56% elevantal Harmoni och disharmoni 

hade lika högt procent av 

elevantal; 44% elevantal 

Figur 9 En sammanfattning av alla fall där öskompositionen inte har fått likadan 
dominans mellan känslorna på två olika inställningar av samma färgvariabel. 

 

5.4 Samlad enkätdata för vulkankompositionen 
Jag sammanfattar här känslosvaren på samtliga sex färgvariabler i vulkankompositionen. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 19; vulkanen i låg färgmättnad var mer 

ovanlig än ordinär, mer aktiv än passiv, mer orolig än lugn, mer obehaglig än behaglig, mer 

disharmonisk än harmonisk, och mer sammanhängande än osammanhängande. Dessa 

känslor är ofta återkommande i vulkankompositionens sex versioner. Majoriteten av 

respondenter tyckte att 20; vulkanen i hög färgmättnad fick samma svar för dominanta 
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känslor som i komposition 19. Det fanns inga tendenser för att färgmättnad skulle påverka 

några av känslorna i vulkankompositionen. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 21;  vulkanen i låg färgkontrast 

färgmättnad var mer passiv än aktiv och mer lugn än orolig. De andra känslorna  fick samma 

svar för dominanta känslor som komposition 19. Komposition 22; vulkanen i hög 

färgkontrast hade också samma svar för dominanta känslor som komposition 19 fast för 

samtliga känslor. Detta visar tendenser för att kontrast påverkar känslorna passiv, aktiv, lugn 

och orolig i skogskompositionen. Det verkar som komposition och bildmotiv har starkare 

påverkan av känslorna än färgvariabeln i dessa kompositioner. 

Majoriteten av respondenter tyckte att komposition 23;  vulkanen i kall färgskala var mer 

behaglig än obehaglig och mer orolig än lugn. De andra känslorna  fick samma svar för 

dominanta känslor som komposition 19.  Majoriteten av respondenter tyckte att 

komposition 24; vulkanen i varm färgskala hade samma svar för dominanta känslor som 

komposition 19. Detta visar tendenser för att varm och kall färg påverkar känslorna behaglig, 

obehaglig, lugn och orolig i vulkankompositionen. 

Precis som för ökompositionen så finns det tendenser att färgkontrast påverkar  känslorna 

passiv och aktiv i vulkankompositionen vilket stärker att det kan finnas ett samband mellan 

färgkontrast och dessa känslor. Kontrast verkar också påverka känslorna lugn och orolig, som 

jag också såg tendenser för i stadskompositionen. Färgkontrast har visat  starka tendenser 

för att förmedla lugn och oro i mina kompositioner som skapats efter disharmoniska 

kompositionsteorier. Vulkankompositionen visar också tendenser för att varm och kall färg 

påverkar harmoni, disharmoni, behaglig och obehaglig, vilket ökompositionen också visar. 

Detta visar på ett exempel där tendenser delas mellan både de harmoniska och 

disharmoniska bildkompositionerna. 

Till sist visar jag i figur 10 en sammanfattning av de fyra fall där vulkankompositionen visar 

tendenser för att färgvariabler påverkar känslointryck. 

 Låg färgkontrast Hög färgkontrast 

Vulkankompositionen Passiv 53% elevantal Aktiv 87% elevantal 

Vulkankompositionen Lugn 49% elevantal Orolig 87% elevantal 

 Kall färgskala Varm färgskala 

Vulkankompositionen Behaglig 53% elevantal Obehaglig 53% elevantal 

Vulkankompositionen Harmoni 47% elevantal Disharmoni 51% elevantal 

Figur 10 En sammanfattning av alla fall där vulkanskompositionen inte har fått likadan 
dominans mellan känslorna på två olika inställningar av samma färgvariabel. 
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6 Slutsatser 
I den här sektionen presenterar jag de slutsatser jag dragit från min analys av enkätsvaren. 

Jag försöker även reflektera kritiskt över mitt arbete, diskuterar vad som kunde gjorts 

annorlunda och vad som kan arbetas vidare på utifrån min undersökning. I sektionen 6.1 

diskuterar jag mina hypoteser och slutsatser från min undersökning.   

Jag försöker finna tendenser där respondenternas upplevelse av stämning i bilden ändras 

mellan två versioner av samma bild. För varje bildkomposition undersökte jag de tre olika 

färgvariablerna av bilderna. Sammanlagda variabler var hög och låg färgmättnad, hög och låg 

färgkontrast, och kall och varm färgnyans. Jag ville se om det fanns skillnad mellan de två 

olika inställningarna för varje färgvariabel. Fick en känsla i en komposition högre svar för 

motsatta känslor i hög och låg (eller kall och varm) inställning så drar jag slutsatser för att det 

finns tendenser för att färgvariabeln påverkar det känsloparet. Detta eftersom det enda som 

skiljer sig mellan de två bilderna är inställningen på färgvariabeln, och därför är den 

förändringen det enda som jag ser skulle kunna orsaka att svaren skulle bli helt olika. 

6.1 Resultatsammanfattning 
I den här sektionen sammanfattar jag slutsatserna jag dragit från min analys av 

enkätresultaten. Jag drar mina slutsatser från antalet respondenter som givit samma svar på 

olika färgvariabler. Jag tar inte större hänsyn till svaren för nivån av känslostyrka. Även om 

det sammanlagda svaret från respondenterna på en  specifik känsla kan vara mycket högre 

än den motsatta känslan behöver det inte innebära att det var fler respondenter som ansåg 

att bilden förmedlade den känslan.  Exempelvis kan ett fåtal respondenter anse att en bild är 

mycket starkt disharmonisk, när majoriteten av respondenterna anser att bilden är svagt 

harmoniskt. I ett sådant fall skulle åsikterna från majoriteten av respondenterna speglas om 

man bara jämförde känslonivåer och konstaterade att disharmoni fick det starkaste 

sammanlagda svaret från respondenter. På grund av detta drar jag mina slutsatser från antal 

respondenter som gav samma svar, vilket jag presenterade i kapitel 5.  

Låg färgmättnad och hög färgmättnad visade tendenser att påverka två motsatta känslor; 

harmoni och disharmoni som kan ses i figur 9. Den enda skillnaden mellan de två 

versionerna av grundbilden ökompositionen var att en version hade inställningen -40% 

färgmättnad och den andra hade inställningen +40% färgmättnad, på grund av detta  drar 

jag slutsatsen att det är färgmättnaden som är orsaken till att svaren blev dominanta i två 

motsatta känslor. En orsak till varför det endast är en av kompositionerna som visar dessa 

tendenser kan vara för att påverkan i kompositionen och motivet i de andra tre 

kompositionerna kan vara så starkt förmedlande av harmoni eller disharmoni att 

känslointrycket inte går över till den motsatta känslan som i fallet med ökompositionen. 

Om man ser på frågorna om känsloparet harmoni och disharmoni är det inte alla 

färgvariabler som visat några tendenser för att påverka dessa två känslor. Färgvariablerna 

färgmättnad och varm och kall färgnyans har visat tendenser för att påverka känslorna 
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harmoni och disharmoni (högsta svaren var 78% harmoni i lågfärgmättnad och 62% 

disharmoni i hög färgmättnad) i ökompositionen, men visade inte samma tendenser när 

färgkontrast undersöktes. Ett dominerande antal respondenter ansåg att 

Skogskompositionen och ökompositionen förmedlade känslan harmoni, och dominerande 

antal respondenter ansåg att stadskompositionen och vulkankompositionen förmedlade 

känslan disharmoni. Jag tror därför att bildkompositionerna har haft en starkare påverkan av 

känslouppfattningen av harmonisk och disharmonisk än vad låg och hög färgkontrast har. 

Färgkontrast har endast visat tendenser att påverka de närliggande känslorna till harmoni 

och disharmoni som jag inkluderat i min undersökning. Dock kan det finnas påverkan som 

skulle kunna upptäckas med vidare studie av färgkontrasts påverkan.  

Varm och kall färgnyans visade tendenser för att påverka harmoni och disharmoni i 

vulkankompositionen, vilket kan ses i figur 10. Eftersom den enda skillnaden mellan de två 

paren av versionerna av vulkankompositionen var att de färglades i två olika färgskalor  så 

drar jag även här slutsatsen att det är den kalla och varma färgskalan som är orsaken till att 

svaret blev dessa två motsatta känslor. Varför det bara var vulkankompositionen som visade 

den här tendensen kan antingen bero på kompositionen som jag tidigare i kapitlet nämnde 

kan vara fallet för färgmättnad, eller så kan det bero på de specifika färgerna jag valt för 

vulkankompositionens varma och kalla färgskalor. Det kan också bero på att respondenterna 

möjligen reagerade starkt på skiftningen i färg när färgskalorna gick ifrån den färgskala jag 

valt för grunbkompositionionen och kanske även färger man förvätar sig att en vulkan skall 

ha.   Det kan också bero på att just den blågröna och den gula färgen utgör en mycket 

starkare skillnad i förmedling av harmoni och disharmoni än de varma och kalla färgerna som 

förekom i de andra miljöbilderna.  

De närliggande känslorna påverkades inte på samma sätt som känslorna harmoni och 

disharmoni. Det verkade inte finnas ett så starkt samband som min hypotes var. Jag hade 

trott att en färginställning som gav en dominans av respondenters svar på känslan harmoni 

samtidigt skulle ge en dominans av respondenters svar på känslan ordinär, och ha en 

liknande koppling mellan dominans av känslan disharmoni och dominans av känslan ovanlig. 

Så var inte fallet i slutändan. Samtliga känslor gav klart olika svar beroende på komposition 

och färgvariabel, obundet av svaren för känslorna harmoni och disharmoni.  

Ett undantag bland dessa närliggande känslor är sammanhängande och osammanhängande. 

Det konstanta svaret här är sammanhängande i samtliga kompositioner utom en. 

Stadskompositionen i kall färgskala är det enda fallet där respondent antal har dominans för 

känslan osammanhängande. Känslonivån har dock tendenser för känslan sammanhängande, 

eftersom detta är det enda fallet där känslan osammanhängande har dominans är jag 

skeptisk till om svaret är genuint. Det kan vara resultat av slump där respondenter varit 

osäkra vad de skall svara och bara chansat. Sammanhängande och osammanhängande är 

nämligen det ordpar som har fått högst medelvärde av respondenter som svarade osäker 

utav alla ordpar. Sammanhängande och osammanhängande kan därför antingen vara svår 
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specificerat att sätta ett värde på, eller så förstod inte respondenter vad uttrycken betydde 

även om jag förklarade samtliga ordpar innan analysen.  

6.1.1 Färgmättnad 

Jag går nu igenom samtliga resterande närliggande känslor till känslorna harmoni och 

disharmoni i de följande sektionerna och sammanfattar mina slutsatser för varje 

färgvariabel. I den här sektionen hanterar jag endast färgmättnads påverkan av dessa 

känslor. 

Jag hade väntat mig att de disharmoniska kompositionerna stadskompositionen och 

vulkankompositionen skulle uppfattas som ovanliga, men inte ökompositionen. Varför inte 

ökompositionen som skapades efter liknande kompositionsteorier som skogskompositionen 

har liknande känslosvar kan bero på färgsättningen. Att ökompositionen får övervikt på 

känslan ovanlig kan bero på att den bleka färgen som låg färgmättnad skapar kan gå emot 

det vi normalt väntar oss att se i naturen. Att naturliga miljöer uppträder i ovana färger kan 

uppfattas som främmande och onaturligt (Klarén, 1996 s. 74-75) . 

Det finns tendenser för att färgmättnad påverkar känslorna passiv och aktiv i två av bilderna; 

skogskompositionen och ökompositionen. Varför inte stadskompositionen och 

vulkankompositionen fick andra svar än aktiv tror jag kan bero på att kompositionerna är så 

starkt aktiverande i sig att inte -40% färgmättnad påverkar känslan nog mycket för att helt 

göra bilden passiv. 

I varken känslorna lugn och orolig, och behaglig och obehaglig finns det tydliga tendenser att 

färgmättnad skule påverka. Känslan obehaglig har dominans över behaglig i känslonivå, men 

jag skulle vilja se mer undersökningar på om ett dominerande respondentantal anser att 

bilden är obehaglig eller inte för att säga att färgmättnad skulle påverka känslorna behaglig 

och obehaglig. 

6.1.2 Färgkontrast 

 I den här sektionen går jag igenom färgkontrasts påverkan av närliggande känslor till 

harmoni och disharmoni. Även om inte färgkontrast visar tendenser för att påverka 

känslorna harmoni och disharmoni så har jag uppfattat flera tendenser för att färgkontrast 

påverkar närliggande känslor.  

Skogskompositionen visar ett samband mellan låg färgkontrast och känslan ordinär, och hög 

färgkontrast och ovanlig. Detta är samma resultat som färgmättnad verkar påverka 

känsloförmedlingen i skogskompositionen. Jag misstänker att detta kan bero på att låg 

färgmättnad och låg färgkontrast gjorde bilderna väldigt bleka och därigenom ett väldigt likt 

uttryck. Detta uttryck kan vara en av faktorerna som påverkar att bilden uppfattas som mer 

ordinär i sin blekare färgskala, och mer ovanlig i den starkare färgskala som hög färgmättnad 

och färgkontrast resulterar i. 
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Skogskompositionen, ökompositionen och vulkankompositionen visar ett samband mellan 

låg färgkontrast och känslan passiv, och hög färgkontrast och känslan aktiv. Någon aspekt av 

stadskompositionen  verkar göra att bilden uppfattas mycket starkt som passiv, vilket var 

svaret i båda inställningarna av färgkontrast. Den här förmedlingen av känslan passiv kan 

vara starkare och mer dominant än den påverkan som färgkontrasten uppvisar i de andra 

kompositionerna. 

Stadskompositionen visar ett samband mellan låg färgkontrast och känslan lugn, och hög 

färgkontrast och orolig. Det var endast i kompositionerna som var skapade efter 

kompositionsteorier för disharmoni som man kunde se tendenser för att färgkontrast 

påverkade känslorna lugn och orolig. I skogskompositionen och ökompositionen så 

dominerade alltid känslan lugn. Detta tror jag beror på att bildmotivet förmedlade ett så 

pass starkt lugn i sig att +40% färgkontrast kanske inte var nog mycket av en förändring för 

att man skulle kunna se samma tendenser av påverkan som i de två bilderna skapade efter 

disharmonisk bildkomposition. 

Ingen av kompositionerna visade tendenser för att påverka känslorna behaglig och 

obehaglig. De två bilder som var komponerade efter kompositionsteorier för att skapa 

harmoni fick dominant svarsantal från respondenter för att vara behagliga, och de två bilder 

som var skapade efter kompositionsteorier för att skapa disharmoni fick svaret att de var 

obehagliga. Det verkar som att bildkompositionen påverkar dessa två känslor mer än de 

inställningarna i färgkontrast som jag undersökte. 

6.1.3 Kall och varm färgskala 

I den här sektionen går jag igenom varm och kall färgskalas påverkan av närliggande känslor 

till harmoni och disharmoni. 

Skogskompositionens respontentsvar var alltid dominant för känslan ordinär, och samtliga 

andra kompositioners respontentsvars dominans var alltid i känslan ovanlig. Detta kan bero 

på att färgerna inte är vanliga för stadskompositionens,  ökompositionens och 

vulkankompositionens miljö. Att skogskompositionen inte fick detta svar kan bero på att  

skogskompositionen är en starkare förmedlare av känslan ordinär än de andra 

kompositionerna. 

Det dominanta antalet respondenter för vulkankompositionen är alltid för känslan aktiv. Jag 

tror detta beror på att den disharmoniska kompositionen förmedlar en aktiv känsla starkare 

än den kalla färgen förmedlar en passiv känsla i den här kompositionen. 

Kompositionen verkade påverka dessa känslor mer än kall och varm färgskala. 

Skogskompositionen och ökompositionen som skapats efter harmoniska 

kompositionsteorier fick ständigt dominans i antal respondenter som svarade lugn, och 

stadskompositionen och vulkankompositionen ständigt fick dominans i antal respondenter 

som svarade orolig. 
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I ökompositionen och vulkankompositionen får kall färgskala fick dominans i känslan 

behaglig och i varm färgskala fick dominans i känslan obehaglig. Detta kan bero på att 

skogskompositionen och  stadskompositionens motiv och kompositioner är starkare att 

förmedla dessa känslor, detta kan också bero på de specifika varma och kalla färgerna  jag 

valde för ökompositionen och vulkankompositionen snarare än om de är varma eller kalla. 

6.2 Diskussion 
Själva upplägget för analysen har varit mycket smidigt och bra, att använda ordpar för att 

analysera känslor är en metod som jag rekommenderar. Den här metoden är ett smidigt och 

sedan tidigare använt sätt att undersöka känsloförändring kvantitativt genom intervjuer. Det 

ger slutet val alternativ genom vilket man kan undersöka stora respondentgrupper enkelt.  

Dock finns det delar i min undersökning som jag själv anser bristfällig. Det är uppenbart att 

mina teorier behöver ytterligare analyser för att man skall kunna se validiteten i tendenserna 

jag iakttagit, och om jag verkligen undersöker mitt ämne på ett korrekt vis. En undersökning 

av samtliga 24 bilders påverkan av nivån av respondentsvar och svar av känslonivå skulle ha 

krävt att ett för stort analysarbete skulle behövts utföras för att jag skulle kunna utföra det 

grundligt inom den tidsram jag hade satt för min analys av data. Så här i efterhand tänker jag 

att jag kunde jag ha gjort undersökningen mindre. Jag borde ha tänkt över vad jag skall 

presentera innan jag gjorde enkäten, vilket var anledningen till att det blev så stort. Om jag 

inte hade haft så många variabler så kunde jag undersökt mer djupgående än att bara 

jämföra vilka procentantal som är högst. Det hade dock kanske varit svårare för 

respondenter att svara om jag bara hade haft harmonisk och disharmonisk, då harmonisk 

och disharmonisk hade näst högsta medelvärdet av antalet respondenter som svarade att de 

var osäkra. Att ta bort en av de tre färgvariablerna jag jämförde kanske hade varit mer 

gynnsamt för min undersökning. 

Harmoni och disharmoni fick frekvent svaret ”osäker” vilket kan peka på att känslorna 

harmoni och disharmoni upplevs så svåra att bedöma av respondenterna. Möjligen beror 

detta på att känslorna harmoni och disharmoni har breda definitioner, och därför är svåra 

att sätta ett definitivt svar på under tidspress. Harmoni och disharmoni är uttryck som kan 

sammanfatta de närliggande känslorna jag undersökte. Är man ute efter specifika känslor 

kanske en undersökning specifikt riktad till en av de närliggande känslorna istället. Det kan 

också vara så att respondenterna inte frekvent kommit i kontakt med uttryck som harmoni 

och disharmoni, och är därför mindre vana vid att beskriva en sådan känsla. Detta kan också 

vara fallet med sammanhängande och osammanhängande, då det är en känsla som ofta 

berör det visuella och bildestetiska. 

Eftersom de bilderna jag undersöker har medvetet harmoniska och disharmoniska 

kompositioner så är det ibland bara de svaren man får på frågan om harmoni och 

disharmoni. Det visar visserligen på att mina kompositioner ofta lyckas förmedla de känslor 

de är skapade för, men hade jag bara undersökt känslorna harmoni och disharmoni så hade 

jag inte sett mycket resultat av min undersökning mer än vad bildernas kompositioner 
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förmedlade. Harmoni och disharmonis närliggande känslor som lugn, orolig, behaglig och 

obehaglig verkar vara enklare känslor att beskriva. 

Vid presentationen fanns kommentarer om att den disharmoniska stadskompositionen var 

komponerad i enlighet med det gyllene snittet. Jag kan mycket väl ha gjort andra fel i mina 

grundbilder, som jag inte uppmärksammat.  På grund av detta är det inte säkert att mina 

slutsatser baseras på de förutsättningar som de harmoniska och disharmoniska 

kompositionerna är tänkta att ge. Men eftersom det är frekvent att skogskompositionen och 

ökompositionen får övervikt i respondentsvar för känslan harmoni, och stadskompositionen 

och vulkankompositionen får övervikt i respondentsvar för känslan disharmoni tror jag att 

det är ett tecken på att mina kompositioner också lyckats följa de regler för harmonisk och 

disharmonisk bildkomposition som jag strävat efter. Ordparen är också något som inte är 

säkert att de har den innebörden jag avsett för respondenten. Känslor kan ofta vara 

mångtydiga uttryck, och det är inte säkert att alla anser att ordparen är motsatser till 

varandra. 

Jag tror att mitt val att göra arbetet i två hela grupper var till undersökningens fördel. 

Åldersmässigt så skilde det inte mer än en årskurs mellan respondenterna och ingen av 

grupperna hade läst någon kurs i tolkning av bild, vilket årskurs tre hade gjort om jag valt att 

undersöka dem. Jag kunde ha valt att göra min undersökning i en annan respondentgrupp 

med annat genus och kulturell bakgrund. En gymnasieklass med inriktning estet kanske har 

mer erfarenhet av att analysera och uttrycka sina känslor än vad en klass med inriktning 

natur skulle ha, då estet har flera ämnen som berör känslouttryck. Det enda jag tror skulle 

påverkas är dock att det skulle blivit flera som kryssade i osäkert svar. Jag tror att mitt val av 

två estetklasser var till undersökningens fördel. Jag tycker också att könsfördelningen var 

god, då det var 23 av respondenterna som var tjejer och 22 av respondenterna som var 

killarna. Jag valde att inte göra en jämförelse mellan respondenternas svar och deras kön, 

detta av samma anledning som jag inte hann med att undersöka nivåer av känslosvar 

respondenter svarat. Det skulle blivit för många variabler att jämföra mellan varandra för att 

jag skulle hinna med min undersökning inom min tidsram. Dock finns det goda möjligheter 

för en sådan undersökning i framtiden, speciellt med en så pass jämn könsfördelning som 

min respondentgrupp hade. Enligt Trost (1994, s. 113-116) bör man vänta sig en viss grad av 

bortfall när man gör en enkätstudie, och min undersökning var inget undantag. I min 

undersökning rörde det sig om vissa frågor som missats att besvaras. Som det var nu 

hanterade jag bortfall genom att ta ut de berörda enkäterna ur undersökningen helt, vilket 

jag tror var det bästa alternativet då jag hade så pass många respondenter ändå. Hade jag 

inkluderat bortfall i form av icke fullständiga enkäter hade jag behövt hantera vissa frågor 

olikt andra, vilket kunde ha lett till förvirring.  

Antler (2006) menar att undersökningar av detta slag är för situationsbundna, och  jag kan 

tyvärr inte ge konkreta svar om vad för färgvariabler man kan använda för att garanterat 

stärka en känsla på grund av detta. Klarén (1996, s. 75) anser också att det inte finns mycket 
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belägg för att påstå att färgteorier skulle fungera likadant för betraktare från skilda kulturer 

och bakgrunder. Det skulle krävas väldigt mycket ytterligare forskning för att jag skall kunna 

kalla mina slutsatser för konkreta riktlinjer för avändandet av färg för känsloförmedling.  Det 

finns dock några tendenser som visade på att färgen kan påverka, vilket gjort att jag drar 

slutsatsen att det kan finnas tendenser som pekar på kopplingar mellan känslorna harmoni 

och disharmoni och de tre undersökta färgvariablerna. Både direkta svar på känslorna 

harmoni och disharmoni, men också genom de närliggande känslorna som visat tendenser 

till att påverkas. Mer undersökningar på ämnet skulle dock krävas för att kunna stärka mina 

slutsatser. Hög färgmättnad visade i ett av fallen tecken på att skapa disharmoni, och låg 

färgmättnad skapa harmoni. Varm färgskala visade under ett av fallen tecken på att skapa 

disharmoni och kall färgskala skapa harmoni. Jag uppmärksammade en rad tendenser i 

känslorna jag ansåg synonyma med harmoni och disharmoni. Den enda entydiga jämförelsen 

i min undersökning är att hög färgkontrast gjorde att bilden uppfattades som mer aktiv, och 

låg färgkontrast gjorde bilden mer passiv. Här fanns det tydligast tendenser för ett samband.  

Det fanns vissa tecken på att hög färgmättnad gjorde att bilden uppfattades som mer aktiv, 

och låg färgmättnad gjorde bilden mer passiv, även om det inte var lika entydigt som svaren 

för färgkontrast. Det fanns även vissa tecken på att varm färgskala gjorde att bilden 

uppfattades som mer aktiv, och kall färgskala gjorde bilden mer passiv vilket jag hade 

misstänkt med tanke på de experiment med kall och varm färg i rum som Janssens (2006, s. 

200-203) beskrivit. Jag hade dock varit osäker på om teorierna om kall och varm färgs 

förmedlan av känslorna passiv och aktiv kunde appliceras i bildkonst eftersom att jag 

resonerade att människor betraktar ett rum på ett annat sätt än de betraktar en teckning. 

Att kall och varm färg visar tendenser för att påverka känslorna passiv och aktiv i miljöbilder 

på samma sätt som kall och varm färg i ett rum kanske påvisar att man kan applicera teorier 

från färgsättning av rum direkt till teckning? Mer specifika undersökningar för deta skulle 

dock krävas för att man skulle kunna använda detta som direkta riktlinjer för teckning. 

Dominerande respondentsvar visade tecken på att hög färgmättnad gjorde att bilden 

uppfattades som mer ovanlig, och låg färgmättnad gjorde att bilden bilden uppfattades som 

mer. Det fanns även vissa tecken på att hög färgkontrast gjorde att bilden uppfattades som 

mer ovanlig, och låg färgkontrast gjorde bilden mer ordinär. Varför dessa två färgvariabler 

fick liknande svar misstänker jag är för att kontrast och mättnad till viss grad ger liknande 

visuellt uttryck. Jag anser dock att min undersökning påvisar att färgmättnad och kontrast är 

distinkta nog för att i många fall ge olika känslomässiga uttryck eftersom de inte fått exakt 

samma svar från respondenterna. 

Det fanns vissa tecken på att låg färgkontrast gjorde att bilden uppfattades som mer lugn, 

och hög färgkontrast gjorde bilden mer orolig. När jag utformade min undersökning hade jag 

trott att kalla och varma färgskalor skulle vara vara en starkare förmedlare av dessa känslor, 

då kall färg används praktiskt för harmoni i färgsättning av rum enligt Janssens (2006, s. 200-

203, 210-212). Att färgkontrast visar starkare tendenser än kall och varm färgskala kan 
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påvisa att kontrast kanske har starkare påverkan i färgsättning än vad kall och varm färg har, 

men det kan också antyda att känslorna lugn och oro inte är lika synonyma med känslorna 

harmoni och disharmoni som jag trott. 

Det fanns tecken på att hög färgmättnad gjorde att bilden uppfattades som mer obehaglig, 

och låg färgmättnad gjorde bilden mer behaglig. Detta kan bero på att låg färgmättnad gör 

separata färger mindre distinkta och att hög färgmättnad gör att en färg står ut mer. Låg 

färgmättnad kanske anstränger ögat mindre, och kanske inte kräver en direkt 

uppmärksamhet på samma vis som starka färger kan upplevas göra. En annan förklaring är 

att människor kanske får olika associationer för olika nivåer av färgmättnad, exempelvis 

starka varnings signaler  med hög mättnad och mjuka moln med låg färgmättnad. En 

kvalitativ undersökning skulle vara intressant här då man kanske skulle kunna få en bättre 

bild av varför en hög färgmättnad upplevs som obehagligare än vad samma bild gör i en låg 

färgmättnad.   

 I samtliga andra fall så fick jag varierande resultat, vilket jag också hade väntat mig från 

början eftersom bilderna skilde sig även om de fick samma förändringar i samma 

färgvariabler. Ytterligare undersökning krävs dock för att göra tendenserna mindre 

situationsbundna. Så även om endast färgmättnad och kall och varm färgskala visade 

tendenser på att faktiskt påverka harmoni och disharmoni så visar de närliggande känslorna 

till harmoni och disharmoni känslopåverkan i samtliga färgvariabler, även färgkontrast.  

 Många av de traditionella teorierna om färgs påverkan är inte pålitliga i min åsikt. I min 

analys ser jag nästan en direkt motsats till Blomstedts (1995, s. 109-113) teori om att bleka 

bilder ger negativa associationer vilken jag tar upp i sektionen 2.2.2 Färgers betydelse. Både 

mina analyser av bilder med låg färgmättnad och låg kontrast vid flera tillfällen visar 

tendenser för att vara avslappnande och lugnande. Dock kan det finnas sanning i Blomstedts 

(1995, s. 109-113) teori om att mörkare färg kan ge negativa associationer, då det verkar 

finnas ett samband mellan hög färgkontrast och oro. Det finns vissa tendenser som kan 

stödja att färger som varma färger i landskap man inte väntar dem kan öka svaren för oro 

och obehaglig för. Detta kan bero på att det är färger man inte väntar sig i en miljö (Klarén, 

1996 s. 74-75) . Men det var inte mer tydligt frekvent att kompositioner fick svaret orolig och 

obehaglig i kall och varm färgskala än i kompositioner med hög och låg färgmättnad och 

färgkontrast.  

Min hypotes när jag började min undersökning var att ordinär och ovanlig och 

sammanhängande och osammanhängande hade ett samband mellan hur vidare en bild 

uppfattades som harmonisk eller disharmonisk. Osammanhängande och ovanliga bilder 

trodde jag skulle uppfattas som disharmoniska. Carlander (2006, s. 69) anser att ovisshet är 

en av faktorerna som kan leda till oro, och jag misstänkte att en bild som uppfattas som 

asymmetrisk och osammanhängande skulle uppfattas som disharmonisk. Sammanhängande 

och ordinära bilder trodde jag skulle uppfattas som harmoniska. Jag ville även se om det 

fanns en koppling mellan hur vidare en bild som är harmonisk eller disharmonisk uppfattas 
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som aktiverande eller passiv, då många kompositions och färgteorier har lett mig till att se 

ett samband. 

Efter att ha jämfört min analys av sambanden mellan känslorna som var närliggande till 

harmoni och disharmoni så kan jag konstatera att det inte finns så tydliga samband som jag 

trott. Harmoni och disharmoni verkar oftast påverkas mer av kompositionerna än 

färgvariablerna. Känslorna ordinär, ovanlig, passiv, aktiv, lugn, orolig, behaglig och obehaglig 

har dock tendenser för att påverkas av färgvariablerna, men inte i tydlig relation med 

känslorna harmoni och disharmoni. En analys av hur mycket känslonivåerna ändras behövs 

dock för att helt verifiera detta. Vad det beträffar sammanhängande och osammanhängande 

verkar det som om alla bilder är för kraftigt sammanhängande för att kunna mätas med min 

analysmetod, då svaret nästan konstant blev sammanhängande. 

6.3 Framtida arbete 
Från början ville jag undersöka hur mycket färg påverkar, men på grund av tidsbrist så 

fungerade detta inte med en så stor enkätundersökning som jag valt. Det klara framtida 

arbetet på min undersökning för mig är att mäta hur mycket färgen påverkar. Just nu ser jag 

bara att färg kan påverka, men inte hur stark påverkan är. Jag är intresserad om värdena är 

signifikanta eller inte, då sådan information skulle ge en tydligare bild av de intressanta 

tendenserna som jag ser tecken på.  Gör man en analys som jämför skillnaden i värdena kan 

man se om förändringarna är signifikanta eller ej, och om det finns signifikanta förändringar 

inom värdena av samma känsla mellan olika färgvariabler. Det behövs en mer djupgående 

analys för att man skall kunna använda mina teorier för pålitliga riktlinjer för hur man kan 

använda färgmättnad, färgkontrast och tempererad färgskala för att påverka känslor i den 

riktning man eftersträvar. I nuläget kan jag endast presentera ett antal tendenser om hur 

färgvariabler påverkar känslor, men det behövs ytterligare undersökning för att man skall 

kunna säga att teorierna stämmer eller ej. 

Validiteten i mina val kan också undersökas. Jag prövade endast med inställningarna +40% 

och -40% på färgmättnad och färgkontrast. Här kan man undersöka hur förändringarna i 

känslonivåerna kan vara i flera olika färginställningar, och jämföra dem med varandra för att 

se om det finns ett samband i om det finns en påverkan i hur mycket kontrast och mättnad 

man använder. 

Man kan undersöka om det finns tendenser mellan olika svar i grupper som kön, årskurs och 

estetisk inriktning. Min data finns för att jag skulle kunna utföra en sådan undersökning. 

Visar det sig att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper skulle man kunna använda 

den kunskapen när man tecknar för ett spel inriktat för en specifik målgrupp. Min 

respondentgrupp hade i största delen svensk bakgrund och var överlag något över 16 år. Det 

kan vara intressant att undersöka om man får liknande svar i respondentgrupper i andra 

åldersgrupper och respondentgrupper med annan bakgrund. 



 

 40 

Referenser 
Antler, K.F. (2006), Introduktion, Färgsystem och Färgbeteckningar. I: Antler, K.F. (Red.), 

Forskare och Praktiker om Färg - Ljus – Rum, Stockholm: Formas, 9-20 

Bergström, B. (2001), Bild & Budskap, Stockholm: Carlsons 

Bergström, B. (2007), Effektiv visuell kommunikation, Stockholm:  Carlsons 

Blomstedt, J. (1995), From Black to White – Fragments. I: Arnkil, H. & Hämäläinen, E. (Red.). 

Aspects of Colour, Helsinki: University of Art & Design, 89-125 

Bryman, A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber Ekonomi 

Carlander, J. (2006), Starka Känslor, Stockholm: Förlagshuset Gothia 

Giuseppe, C. (2007), Storyboard Design Course, Hauppauge, NY: Barron's Educational Series 

Janssens, J. (2006), Lagom är bäst. I: Antler, K.F. (Red.), Forskare och Praktiker om Färg - Ljus 

- Rum, Stockholm: Formas, 197-212 

Jaxhtheimer, B.W. (1964), Teckna Måla, Stockholm: P.A. Nordstedt & Söners Förlag 

Kasprisin, R. Design Media: Techniques for Watercolor Pen and Ink Pastel and Colored 

Marker, New York: John Wiley & Sons, Inc. 

Klarén, U. (1996), Vad färg är, Stockholm:  HLS Förlag 

Klarén, U. (2006), Vara verkan eller verka vara. I: Antler, K.F. (Red.), Forskare och Praktiker 

om Färg - Ljus – Rum, Stockholm: Formas, 283-310 

Küller, R. (2006), Färg ljus och människa. I: Antler, K.F. (Red.),Forskare och Praktiker om Färg 

- Ljus – Rum, Stockholm: Formas, 185-196 

Omernick, M. (2004), Creating the Art of the Game, Indianapolis: New Riders 

Sisefsky, J. (1995), Om färg, Västerås: ICA Bokförlag 

Sivik, L. & Hård, A. (1976), Färgrymder, färgkombinationer, färgkontraster : tre 

forskningsrapporter kring färgskillnader och färgkombinationer, Fackskrift nr C11, 

Stockholm: Svenskt Färgcentrum 

Sivik, L. & Hård, A. (1979),  Färg och Färgforskning -en orientering bland begreppen. 

Fackskrift nr F18, Stockholm: Skandinaviska Färginstitutet 

Sivik, L. & Hård, A. (1981),  Färgskillnad en Studie av Begreppen – olikheter mellan 

färgskillnader.  Fackskrift nr F20, Stockholm: Skandinaviska Färginstitutet 

Smith, R. (1995), Perspektiv. Grunderna, Malmö: Richters 



 

 41 

Snoswell, M. & Wade, D. P. (2006) d'artiste: Concept Art, Adelaide: Ballistic Publishing 

Stephenson, J. (1989), The Materials and Techniques of Painting, London: Thames & Hudson 

Ltd. 

Wærn, Y., Petterson, R. & Svensson, G. (2004). Bild och föreställning: om visuell retorik, 

Lund: Studentlitteratur 

Trost, J. (1994), Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 

Zwimpfer, M. (1995), Development of the Colour Sense, Basic Colour Education at the Basel 

Design School. I: Arnkil, H. & Hämäläinen, E. (Red.), Aspects of Colour, Helsinki: University of 

Art & Design, 45-86 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Begreppsdefinition 
 
Bilaga 2: Prototyperna för pilotundersökningen 
 
Bilaga 3: De vidare utvecklade kompositionerna 
 
Bilaga 4: Slutliga kompositionerna 
 
Bilaga 5: Slutliga kompositionernas färgvariabler 
 
Bilaga 6: Enkät exempel 
 



 

 42 

Bilaga 1: Begreppsdefinition 
Bildkomposition: En separat bild med olik utformning och motiv än någon annan bild i mitt 

arbete. 

DSU: Inriktningen för Dataspelsutveckling på Högskolan i Skövde 

Validitet: giltighet. 

Estet: Gymnasial linje som på Tingsholmsgymnasiet innefattar inriktningarna Bild, Musik och 

Teater. 

Disharmoni: En känsla av inre obalans och oro. 

Färgkontrast: Visuell skillnad mellan färgytor. 

Färgmättnad: Hur stark färg upplevs visuellt. 

Färgvariabel: En förändring av färginställningar på nyans, kontrast eller mättnad i mina 

kompositioner. 

Grodperspektiv: Ett bildperspektiv vinklat uppåt. 

Harmoni: En känsla av lugn, sinnesro och inre balans. 

Känslonivå: Värdet för hur hög nivå en respondent svarat att hon/han känner en känsla i min 

enkätundersökning. 

Känslotendens: En grad av övervikt åt en av två motsatta känslor. 

Känslovärde: Det sammanlagda värdet för hur höga nivåer respondenter svarat att de 

känner en känsla i min enkätundersökning. 

Natur element: De fyra elementen jord, vind, vatten och eld. 

Perceptiv studie: En studie där data insamlas utifrån visuell uppfattning. 

Respondentantal: Ett värde av det fulla antalet respondenter som deltog i min 

enkätundersökning. 

Respondentsvar: Vad respondenter svarat i min enkätundersökning. 

Vulkankompsition: En bildkomposition i mitt arbete med en vulkan som motiv, och som 

återanvänds ett flertal gånger med olika färgvariabler. 

Skogskomposition: En bildkomposition i mitt arbete med en skog som motiv, och som 

återanvänds ett flertal gånger med olika färgvariabler. 

Stadskomposition: En bildkomposition i mitt arbete med stad som motiv, och som 

återanvänds ett flertal gånger med olika färgvariabler. 

Ökomposition: En bildkomposition i mitt arbete med öar som motiv, och som återanvänds 

ett flertal gånger med olika färgvariabler. 
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Bilaga 2: Protottyperna för pilotundersökningen 

 

Öarna i normal färgsättning. 
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Vulkanen i harmonisk varm färgsättning. 



 

 45 

 

Staden i disharmonisk kall färgsättning. 
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Skogen i hög färgmättnad. 
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Staden i disharmonisk varm färgsättning. 
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Vulkanen i kall harmonisk färgsättning. 
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Öarna i låg färgmättnad. 

 

 

Skogen i normal färgsättning. 
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Skogen i disharmonisk varm färgsättning. 
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Staden i hög färgmättnad. 
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Vulkanen i normal färgsättning. 
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Öarna i kall harmonisk färgsättning. 
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Vulkanen i låg färgmättnad. 
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Staden i normal färgsättning. 
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Skogen i kall disharmonisk färgsättning. 

 

 

Öarna i varm harmonisk färgsättning. 
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Bilaga 3: De vidareutvecklade kompositionerna 

 

Skogens vidareutvecklade komposition. 

 

 

Öarnas vidareutvecklade komposition. 
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Vulkanens vidareutvecklade komposition. 
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Bilaga 4: Slutliga kompositionerna 

 

Skogens grundkomposition 
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Stadens grundkomposition 
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Öarnas grundkomposition 
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Vulkanens grundkomposition 
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Bilaga 5: Slutliga kompositionernas färgvariabler 

 

Komposition 1: Skogen i låg färgmättnad. 
 

 
Komposition 2: Skogen i hög färgmättnad. 
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Komposition 3: Skogen i låg kontrast. 
 

 
Komposition 4: Skogen i hög kontrast. 
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Komposition 5: Skogen i kall färgskala. 
 

 
Komposition 6: Skogen i varm färgskala. 
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Komposition 7: Staden i låg färgmättnad. 
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Komposition 8: Staden i hög färgmättnad. 
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Komposition 9: Staden i låg kontrast. 
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Komposition 10: Staden i hög kontrast. 



 

 70 

 
Komposition 11: Staden i kall färgskala. 
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Komposition 12: Staden i varm färgskala. 
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Komposition 13: Öarna i låg färgmättnad. 
 

 
Komposition 14: Öarna i hög färgmättnad. 
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Komposition 15: Öarna i låg kontrast. 
 

 
Komposition 16: Öarna i hög kontrast. 
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Komposition 17: Öarna i kall färgskala. 
 

 
Komposition 18: Öarna i varm färgskala. 
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Komposition 19: Vulkanen i låg färgmättnad. 
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Komposition 20: Vulkanen i hög färgmättnad. 
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Komposition 21: Vulkanen i låg kontrast. 



 

 78 

 
Komposition 22: Vulkanen i hög kontrast. 
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Komposition 23: Vulkanen i kall färgskala. 
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Komposition 24: Vulkanen i varm färgskala. 
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Bilaga 6: Enkät exempel 
Jag visar här ett exempel på svarsenkäten som användes för undersökningen i mina två 

respondentsgrupper. Enkäternas utforming är den samma för båda gymnasieklasserna som 

utgjorde min respondentgrupp, endast namnet på klasserna var olika beroende på vilken av 

två klasserna enkäten var avsedd för. Klass och kön var först punkter som jag tänkte 

undersöka specifikt för att jämföra mellan varandra, men på grund av tid så undersökte jag 

tjejer och killar i båda klasserna tillsammans i en grupp. Hade respondenten en synskada 

som exempelvis färgblindhet skulle detta fyllas i och beskrivas kort, då jag planerade att inte 

ta med svar från respondenter med färgblindhet i min analys. Jag trodde att färgblinda 

respondenter skulle introducera ett svårtolkat element i min undersökning. Dock var det 

inga respondenter som var färgblinda. 

Samtliga av de 24 bilderna hade frågor berörande alla känslor jag undersökte. Respondenten 

fick gradera endast en av känslorna per fråga mellan 1-10 beroende på hur stark 

respondenten ansåg att känslan var i bilden. Var respondenten osäker på vilken känsla en 

bild förmedlade så fans det en box för svaret ’Vet ej’ som respondenten kunde kryssa i 

istället för att gradera en av känslorna. 
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