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Sammanfattning 
Kan man i en scen förmedla känslorna ledsamhet eller glädje med hjälp av 

partikeleffekter som skapar olika figurer och rörelsemönster? För att 

undersöka detta skapades 17 olika filmklipp där partiklar i form av cirklar eller 

trianglar rörde sig enligt fyra olika rörelsemönster med olika intensitet. 

Filmklippen visades för 27 respondenter som med stöd av frågeformulär fick 

svara på vilka känslor filmklippen förmedlade. I det första frågeformuläret 

fick respondenterna fritt svara vilken känsla de associerade till klippet. I det 

andra frågeformuläret skulle de istället svara på hur väl de tyckte att en 

specificerad känsla, ledsamhet eller glädje, förmedlades.  

Undersökningen visade att glädje bäst förmedlas med hjälp av former som rör 

sig snabbt vertikalt (röresemönster vertikalt, hög intensitet). Ledsamhet 

förmedlas bäst genom en cirkel som långsamt rör sig längs en större cirkel 

(rörelsemönster hastighet, låg intensitet). Studien visar att rätt använt kan 

partikeleffekter användas för att framkalla ledsamhet eller glädje hos en 

publik, exempelvis i reklam, film och spel. 

Nyckelord: Känslor, visuell perception, partikeleffekter, reklam  
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1 Introduktion 
I dagens samhälle förstår fler och fler företag vikten av att associera sin produkt med 

en övergripande känsla för att åskådaren eller kunden skall förknippa produkten med 

andra värden än bara dess användningsområde (Franzén, 2002). En av de första som 

skriftligen argumenterade för att det finns en handfull mänskliga grundkänslor var 

Charles Darwin i ” On the origin of species by means of natural selection, or, The 

preservation of favoured races in the struggle for life.” (1859). Närmare hundra år 

efter att Darwin beskrev känslornas samhörighet studerade Ekman (1972) och hans 

kollegor hur universella ansiktsuttryck ser ut vid en specifik känsla. Enligt verket 

”Facial motion in the perception of faces and of emotional expression” (Bassili, 1978) 

skapar känslomässiga ansiktsuttryck geometriska former. Arga ansiktsuttryck skapar 

triangelliknande former medan vänliga ansiktsuttryck skapar rundare former. 

Det här examensarbetet undersöker om de två känslomässiga tillstånden ledsamhet 

och glädje kan förmedlas med partikelsystem som antar olika former och rörelser. 

Vilken betydelse har partiklarnas form och rörelse på försökspersonerna när det 

gäller att framkalla olika känslor? 

För att kunna besvara denna fråga har jag skapat en film med 17 olika klipp som 

består av partikeleffekter med olika rörelser och former (se figur 1.7 till 1.9). 

Filmklippen visar två skådespelare som är filmade bakifrån mot en neutral fond. I 16 

av filmklippen implementerades olika partikeleffekter bestående av antingen 

trianglar eller cirklar som med olika intensitet rörde sig i ett av de fyra 

rörelsemönstren rotation, hastighet, ändringar i rörelsemönstret och rörelse i 

vertikalen. Varje filmklipp var tänkt att förmedla antingen ledsamhet eller glädje. 

Filmklipp 17 var fritt från partikeleffekter för att utreda om bakgrunden i klippen 

påverkade respondenternas känsla av ledsamhet eller glädje. De 17 filmklippen 

presenterades för 27 respondenter av båda könen i olika åldrar på Malmö högskolas 

bibliotek. I samband med detta utfördes en kvantitativ undersökning där 

respondenterna fick fylla i två frågeformulär, i syfte att gradera känslorna det tyckte 

klippen förmedlande. I det första frågeformuläret fick respondenterna fritt svara 

vilken känsla de associerade till klippet. I det andra frågeformuläret skulle de istället 

svara på hur väl de tyckte att en specificerad känsla, ledsamhet eller glädje, 

förmedlades. 

Respondenternas ord som samlades in med formulär 1 delades in i fyra olika 

kategorier enligt Barret & Russels circumplexmodell (1980). Med den insamlade 

datan kom jag fram till att det är en kombination av  form, rörelsemönster och 

intensitet som formar respondenternas känslor. Respondenternas svar från 

frågeformulär 2 som visualiseras i figur 19 visar att respondenterna uppfattade glädje 

i de klipp som skulle förmedla glädje till en mycket högre grad än vad de uppfattade 

ledsamhet i de klipp som skulle förmedla ledsamhet. 
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2 Bakgrund 
”Känslor guidar, berikar och förädlar livet; de ger mening till vardagen; de utför 

värderingen av liv och egendom.” Påståendet av Cacioppo, m.fl. (2001, s.173) visar att 

våra känslor spelar en viktig roll genom hela livet. Oatly och Duncan (1992) skriver 

att en stor del av våra känslor förmedlas genom olika materiella ting, exempelvis 

kläder och varor. I dagens samhälle finns det ett stort utbud av likartade varor och 

kläder skriver Desmet (2002). Han menar att särskiljningen av produkter är 

problematisk på grund av att produkterna kan vara likartade i pris, kvalité och teknik. 

För att särskilja sig från konkurrenterna fokuserar företag idag inte bara på 

produktens praktiska syfte och dess funktioner, utan också på den känslomässiga 

kopplingen mellan person och produkt. Söderlund (2003) skriver att det inte är 

konstigt att produkter och budskap idag förmedlas allt mer genom känslomässig 

marknadsföring. Han tror att i dagens samhälle, med det enorma informationsflödet 

som vi dagligen utsätts för, har människan lärt sig att se selektivt. Vi har lärt oss att 

sortera bort det kommersiella bruset från de annonserade produkternas texter om 

deras påstådda fördelar. Vi har också lärt oss att animerade bilder på internet oftast 

består av reklam och sorterar effektivt bort dessa rutor som onödig information 

(Sundström, 2005). Denna sortering sker trots att människan lättare uppfattar och 

fokuserar på något som förändras eller rör sig (Dvoretsky, 1979). Men Söderlund 

(2003) tror att vi har svårare att filtrera bort de känslomässiga budskapen som följer 

med nästan all reklam idag; vi blir påverkade att köpa en specifik produkt för att 

uppleva känslan reklamen förmedlar.  

Inom de digitala medierna används ofta animerade karaktärer för att framföra 

känslomässiga budskap, skriver Ibáñes (2011). Den omfattade användningen av 

animerade karaktärer beror enligt honom på att forskningen rörande hur 

ansiktsuttryck och kroppsrörelser förmedlar känslor är långt framskriden. Men det är 

inte bara karaktärer som kan animeras, utan även mer abstrakta former som 

trianglar och cirklar. I Heider och Simmels (1944) studie, ”An experimental study of 

apparent behavior” fick försökspersoner se en film där tre geometriska former, en 

stor triangel, en liten tringel och en cirkel, rörde sig inuti och utanför en ram. Ramen 

hade något som liknade en dörr som figurerna kunde passera genom. 

Försökspersonerna delades in i två grupper där den ena gruppen fritt skulle förklara 

vad de sett och den andra gruppen skulle tolka figurernas rörelser givet att figurerna 

representerade människor. Heider och Simmels märkte att båda grupperna gav 

liknande tolkningar av vad som hade hänt i filmen. Båda grupperna beskrev 

handlingen som att de geometriska figurerna hade representerat människor och 

mänskliga känslor.            

I film, reklam och datorspel används animerade visuella effekter för att skapa känslor 

hos betraktaren. I detta examensarbete används animerade abstrakta partikeleffekter 

för att undersöka om dessa kan frambringa två specifika känslor, ledsamhet och 

glädje, hos en grupp respondenter. 
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2.1 Perception 
Britta Holle skriver i sin bok ”Läsberedd – skrivberedd?: möt barnet där det står: 

praktisk vägledning” (1983, s. 19) att ”Alla intryck och upplevelser – stora som små, 

behagliga som obehagliga uppfattas genom sinnena”. Dvoretsky (1979) skriver att de 

olika sinnesorganen förser oss med information om vad som sker inom och utanför 

vår kropp. Perception är vår förmåga att samla in, ta emot, bearbeta och använda den 

information som kommer från våra sinnesorgan. Den kunskap vi har om vår tillvaro 

är insamlad med hjälp av våra sinnen och vår perception. Detta betyder att 

perception påverkar våra individuella upplevelser och minnesbilder. Exempelvis kan 

en människa mot bakgrund av tidigare observationer och erfarenhet snabbt känna 

igen ett visst objekt. 

Perception är ett resultat av ”top-down” och ”bottom-up processing”. Bottom-up 

processing är en process som byggs från sinnenas information om vår värld. Genom 

denna ser vi exempelvis en bilds linjer, former och färger och vi förstår då hur objekt 

är uppbyggda. Top-down processing använder sig av våra erfarenheter, 

uppfattningar, förväntningar och mål, enligt Smith (2007), och vi förstår med hjälp 

av våra erfarenheter vad en bild förmedlar.  

I detta examensarbete kommer främst visuell perception att användas. Visuell 

perception begränsar informationen vi införskaffar från omvärlden till endast 

synintryck. Agneta Forsström skriver i boken ”Perception et motorik i teori och 

praktik” (1995, s. 22) att ”Synen är på många vis ett samordnande och dominerande 

sinne, som snabbt förser oss med en överblick, en ram där de andra intrycken kan 

fogas in.” Forsström påpekar att information om form, rörelse, storlek och avstånd 

snabbt blir tillgänglig via synen.    

2.2 Känslor 
Känslor är ett tillstånd som involverar en persons relation till ett visst objekt; att man 

är lycklig över något, rädd för någonting, eller ledsen över något, enligt Frijda (1994). 

Känslor är en produkt av våra psykiska och fysiologiska reaktioner som omfattar 

subjektiva upplevelser, utvärdering och bedömning av specifika situationer samt 

kroppsliga reaktioner såsom upphetsning och olika ansiktsuttryck (Smith, 2007). 

 
Alla människor har olika erfarenheter från sin uppväxt och sitt liv, samt olika 

bakgrund vad gäller härkomst samt social och kulturell påverkan. Detta påverkar hur 

olika situationer upplevs och vad situationen förmedlar för känsla. Men trots att alla 

människor har sitt eget perspektiv på vad en specifik situation förmedlar brukar 

känslointrycken finnas inom en referensram som en annan person kan förstå. 

Forskare och filosofer har länge försökt att kategorisera våra primära känslor för att 

kunna särskilja dem. En av de första som skriftligen argumenterade för att det finns 

en handfull grundkänslor var Charles Darwin i ”On the origin of species by means of 

natural selection, or, The preservation of favoured races in the struggle for life.”  

(1859). Darwins teorier kring det naturliga urvalet utgör grundstommen för vår 

moderna evolutionsteori. Smith (2007) skriver att Darwin fick idén om de 
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grundläggande känslorna efter samtal med kollegor som studerat olika kulturer runt 

om på jorden. Darwin frågade sina kollegor om hur invånare som inte var influerade 

av det västerländska samhället uttryckte sina känslor. Kollegorna rapporterade att 

ansiktsuttrycken var i stort likandana överallt på jorden. År 1872 publicerade Darwin 

verket ”The expression of the emotions in man and animals”. I verket beskrev han 

känslornas samhörighet med det naturliga urvalet. Plutchik (1980, s. 129) förklarade 

Darwins arbete som att ”känslornas funktion är att hjälpa organismen att hantera de 

viktigaste överlevnadsfrågorna i vår miljö”. 

 
Smith (2007) refererar till Darwins studier och skriver att han påstår att det finns sex 

grundläggande ansiktsuttryck som utrycker känslorna ilska, rädsla, lycka, sorg, 

överraskning och avsky. Vidare skriver han att Darwins studier tyder på att det finns 

distinkta känslomässiga reaktioner som är allmänna över hela jorden och som ger oss 

en överblick över hur känslor förmedlas. De sex grundläggande känslorna tar dock 

inte med den mänskliga upplevelsen, det vill säga hur en situation kan förmedla två 

skilda känslor efter en människas erfarenhet, vilket Smith ser som en brist. 

 
Psykologen Arnold (1960) hävdar i sin bok ”Emotion and personality: Vol. 1. 

Psychological aspects” att känslor alltid involverar en bedömning av om relationen 

till ett visst objekt är positiv eller negativ. Hon skriver att utan en bedömning kan en 

känsla inte existera eftersom alla känslor uppstår ur en individuell bedömning 

grundat på individens omständigheter. För att få ett bredare perspektiv på de 

känslomässiga reaktionerna har man under senare år börjat använda ett kognitivt 

synsätt för att beskriva de mänskliga känslorna. Desmet (2002) skriver att inom det 

kognitiva perspektivet måste man förstå hur människor agerar i sin omgivning och 

man utgår från att alla känslor bygger på individuella beslut. 

 
För att kunna särskilja känslomässiga skillnader definierar forskare känslor längs en 

eller flera dimensioner. Russels (1980) circumplexmodell är en populär modell som 

använder sig av valens (emotionell utvärdering) och aktiveringsgrad (upphetsning) 

för att klassificera känslor. Valens är den positiva eller negativa känslomässiga 

responsen till ett objekt eller en händelse, det vill säga om upplevelsen är behaglig 

eller obehaglig. Aktiveringsgrad är de kroppsliga förändringarna som en känsla 

utlöser, exempelvis svettningar eller ökad puls. Intensiteten i den emotionella 

reaktionen kan bedömas av kraften i reaktionerna.  Användningen av de skilda 

dimensionerna skapar en grafisk ram där de olika känslomässiga tillstånden kan 

placeras. Exempelvis är både stress och depression obehagliga, men depression är 

inte lika upphetsande som stress. Jag har valt att använda mig av de känslomässiga 

tillstånden ledsamhet och glädje i detta examensarbete eftersom ledsamhet och 

glädje är en otrevlig respektive trevlig upplevelse.  
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2.3 Rörelse 
”Förändring och rörelse är grundläggande egenskaper för vår existens” (Lauer, 2003, 

s. 206). Han skriver att nästan allt i världen ständigt rör sig och då ett objekt är helt 

statiskt så förändras världen omkring det. När förändring och rörelse är en så 

grundläggande del för vår existens är iscensättning av förändring och rörelse inom 

bild och film viktigt för att betraktaren ska koppla samman det grafiska verket med 

sin världsbild.  

Människan uppfattar lättare något som förändrar sig eller rör sig jämfört med något 

som är statiskt, enligt Dvoretsky (1979). Om vi exempelvis tittar ut över ett vidsträckt 

landskap och vet att ett djur befinner sig någonstans i landskapet så är djuret näst 

intill omöjligt att upptäcka så länge det är statiskt, men så snart djuret rör sig 

uppfattar hjärnan direkt en förändring och leder vårt fokus till platsen där djuret står. 

Inom bild och film används rörelser för att vägleda betraktarens fokus till de ställen 

som är ämnade för att förmedla budskap. Dvoretsky (1979) skriver att objekt, 

människor och händelser som placeras nära varandra gör det lättare att uppfatta att 

de hör samman.  

För att beskriva hur enskilda rörelser påverkar betraktarens emotionella tillstånd 

använder jag mig i det här examensarbetet av Bonne och Cunninghams rapport 

”Children’s expression of emotional meaning on music through expressive body 

movment” (2001). Rapporten undersöker fyra- och femåriga barns förmåga att avläsa 

det känslomässiga uttrycket i musik genom att de ombeds röra sin nalle i rörelser 

som indikerar känslan i musiken. Jag använder den här rapporten som underlag för 

hur vuxna tolkar rörelser eftersom en annan rapport av Boone & Cunningham (1998) 

visar att redan vid fyra års ålder kan barn med stor träffsäkerhet identifiera diskreta 

känslomässiga betydelser av kroppsrörelser. När de är fem år har barnen förmågan 

att både identifiera diskreta känslomässiga betydelser i kroppsrörelserna och att 

särskilja den känslomässiga intensiteten i rörelserna. Detta visar att resultat från 

studier på barn om känslor även är tillämpbara på vuxna och resultaten från Bonne 

och Cunningham (2001) kan således användas som underlag till detta 

examensarbete. 

Boone & Cunningham (2001) visade att barn använde olika rörelser för att utrycka 

sina känslor. De kunde identifiera sex olika kategorier av reaktioner med nallarna 

som kommunicerade barnens känslomässiga tillstånd. Dessa var ansiktsuttryck, 

kraft, rotation, ändringar i rörelsemönster, hastighet samt vertikal rörelse. Barnen 

använde olika grad av intensitet för att visa olika känslor och dessa skiljde sig 

markant vid en ledsen respektive glad känsla. Nallarna roterades mindre vid den 

ledsna än vid den glada känslan, de flyttades mindre vid den ledsna än vid den glada 

känslan, de hade en lägre hastighet vid den ledsna än den glada känslan samt de 

flyttades mindre längs vertikalen vid den ledsna och mer längs vertikalen vid den 

glada känslan.  Av de sex olika kategorierna har jag valt att använda mig av fyra i 

detta examensarbete: rotation, ändringar i rörelsemönstret, hastighet, och vertikal 

rörelse. Jag uteslöt kategorierna kraft och ansiktsuttryck på grund av att kraft, som 
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Boone & Cunningham (2001) använder det, är hur hårt barnet håller i nallarna vilket 

är svårt att förmedla med en geometrisk form. Jag valde även bort ansiktsuttryck på 

grund av att formerna i det här examensarbetet inte har några ansikten.  

2.4 Former 
Ekman bekräftade med sina artiklar ”Universals and cultural differences in facial 

expressions of emotion” (1972) och ”Emotions revealed: Recognizing faces and 

feelings to improve communication and emotional life” (2003) Darwins teorier från 

1872 om att det finns distinkta känslomässiga reaktioner som förmedlas genom 

ansiktsuttryck på samma sätt över hela jorden. I Bassilis verk ”Facial motion in the 

perception of faces and of emotional expression” (1978) visar han att känslomässiga 

ansiktsuttryck skapar geometriska former1. Bassilis undersökningsmetod bestod av 

att han placerade självlysande punkter på människors ansikten och bad dem anta ett 

argt respektive ett lyckligt ansiktsuttryck när de var placerade i ett mörkt rum.  I de 

arga ansiktsuttrycken rörde sig punkterna neråt och inåt och bildade vinkelformer, 

medan de lysande punkterna i de lyckliga ansiktsuttrycken bildade runda mjuka 

former. Bassili bekräftar i sina tester att ansiktsuttrycken skapar geometriska former 

och att lyckliga ansiktsuttryck förmedlas genom runda och mjuka geometriska former 

medan hårda vinklar och diagonala mönster som trianglar förmedlar ilska. I en 

undersökning av Aronoff (1988) bekräftas de geometriska formernas emotionella 

budskap. Han visar att kantiga vinkelformade objekt förmedlar arga känslor och 

runda objekt förmedlar lyckliga känslor. Samara (2007) skriver att alla former, 

oberoende av hur enkla eller abstrakta de är, framför en grundläggande känsla och 

att ingen form är mer lämpad än någon annan till att kommunicera, men vilken form 

vi väljer är viktigt för att framföra rätt meddelande. Vid användning av former 

behöver vi tänka på hur de interagerar med formatet. Med formatet avses ytan som 

formen existerar inom. Vidare skriver han att hur man använder formens storlek i 

förhållande till formatet kan ändra formens identitet. En liten form sett till formatets 

storlek kräver liten uppmärksamhet och kan bidra till kompositionens 

bakgrundselement, medan en större form sett till formatets storlek kommer att få 

mer av betraktarens uppmärksamhet.  

 

 

 

 

                                                      
1 Samara (2007) skriver att det finns tre grundläggande geometriska former: cirkel, polygon och 

linjer. En form anses geometrisk ifall dess yttre mått är matematisk liknande i flera riktningar, 

exempelvis kvadrater och trianglar. Samara skriver att den geometriska formen utstrålar något 

artificiellt, konstlat eller syntetiskt. 

 



 

 7 

2.5 Partiklar 
Datorgenererade partiklar består av en mängd små kontrollerbara punkter som kan 

hanteras i specialdesignade datorprogram av en användare. När man arbetar med 

partikelsystem börjar man med att skapa en emitter som är en punkt eller ett objekt 

där partiklarna uppstår. Man kan bland annat välja hur många partiklar som ska 

skapas, hur stora de ska vara när de uppstår, hur snabbt de ska röra sig och om de ska 

ändra storlek med tiden. Partikelsystem används inom film och datorspel för att 

simulera utseende och rörelse för material som exempelvis damm, snö, rök och 

vatten. Figur 2 visar en stillbild från Sebastian Langnickels ”Max tv Color Artist” 

(2010). Langnickels använder sig av partiklar för att illustrera effekten av dirigentens 

rörelse och känslor. Tusentals partiklar har tillsammans antagit formen av rök som 

Langnickel kontrollerar genom ett partikelsystem. Partikelsystem kan också 

användas för att styra tusentals objekt, exempelvis representationen av ett fiskstim 

eller en flock med fåglar, där varje partikelobjekt agerar efter gruppens rörelser. För 

att kunna hantera tusentals partiklar grupperas de och styrs som övergripande 

enheter eftersom det är näst intill omöjligt att kontrollera varje enskild partikel 

(Rickitt, 2007). Partikelsystemen kan också anta individuella former och utseenden 

med hjälp av en shader2 eller en bild, så att partiklarna kan imitera exempelvis 

damm, snö, rök eller vatten. I detta examensarbete kommer partiklarna att bilda 

trianglar och cirklar. 

 

Figur 2 Partiklar som följer kompositörens dirigering. (Langnickel, 2010)  

  

                                                      
2
 En shader definierar ett objekts utseende, enligt Murdock (2007). Dess färg, textur, genomskinlighet, 

luminans, sken med mera. Shaders används för att objekt skall kunna renderas och visas riktigt, utan 

en shader kan inte objektet visas. 
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3 Problemformulering  
I dagens samhälle förstår fler och fler företag vikten av att associera sin produkt med 

en övergripande känsla för att åskådaren eller kunden skall förknippa produkten med 

andra värden än bara dess användningsområde (Franzén, 2002). Till exempel kan 

reklamen för ett armbandsur antyda att attribut som passion, kärlek eller åtrå följer 

med produkten för att visa vilken lycklig människa man blir om man äger 

armbandsuret. Den potentiella kunden ska förknippa armbandsuret med något mer 

än dess praktiska syfte; hon associerar den med känslorna reklamen givit henne. Det 

är alltså viktigt att avsedd känsla förmedlas av reklamen. Om reklamen förmedlar fel 

känslor, såsom sorg, stress eller depression, genom de visuella effekterna kan 

produktens anseende och försäljning påverkas negativt. Därför måste de personer 

som implementerar de visuella effekterna förstå rörelsernas och formernas 

emotionella budskap. I det här examensarbetet undersöks om man kan förmedla två 

känslomässiga tillstånd, ledsamhet och glädje, med partikelsystem som antar olika 

former och rörelser. Eftersom det är troligt att visuella effekter även fortsättningsvis 

kommer att användas för att förmedla fysiska egenskaper och känslor, vill jag med 

det här arbetet undersöka om man kan förmedla känslomässiga tillstånd med 

partikelsystem som antar olika former och rörelser. Undersökningen utgår från 

frågan: Kan man använda partikeleffekter för att ge intryck av glädje eller ledsamhet i 

en scen? 
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3.1 Metodbeskrivning 
För att besvara min frågeställning har jag skapat 17 filmklipp som respondenter ska 

förhålla sig till. För ursprungsklippet filmade jag två gående skådespelare. 

Skådespelarna har använt så neutrala rörelser som möjligt för att i minsta möjliga 

utsträckning påverka betraktarna. Skådespelarna är filmade rakt bakifrån för att 

säkerställa att deras ansiktsuttryck inte styr betraktarens känslor. Skådespelarnas 

klädsel hade jag inte full kontroll över, men de fick instruktioner att inte bära 

färggranna eller utstickande kläder. Från ursprungsklippet skapades 16 variationer 

och tillsammans med ursprungsklippet finns det alltså 17 filmklipp. Till de 16 

variationer tillsattes jag sedan partikeleffekter. Varje klipp har sin egen uppsättning 

effekter och görs unikt med partiklarnas form, rörelsemönster och intensitet. 

Ursprungsklippet saknar visuella effekter och fungerar som en kontrollvariabel för att 

säkerställa att betraktaren inte har någon emotionell koppling till ursprungsklippet. 

De 16 variationer med partikeleffekter skiljer sig åt med två olika former, fyra olika 

rörelser och två intensiteter. Formerna är cirkel och triangel och rörelserna är 

rotation, hastighet, ändringar i rörelsemönstret och rörelse i vertikalen, se Figur 3. 

Tillsammans blir det 16 olika kombinationer eftersom alla möjliga kombinationer 

inkluderas vilket möjliggör att undersöka hur kombinationer av form, rörelser och 

intensitet påverkar respondenten.  

 

Figur 3. De två formerna, fyra rörelserna och två intensiteterna skapar 16 unika filmklipp. 

De 17 klippen presenterades för 27 respondenter av olika kön och ålder på Malmö 

högskolas bibliotek. Biblioteket valdes för att säkerhetsställa en lugn plats för att 

undvika att platsen påverkade respondenterna känslor. Jag använder mig av 

bekvämlighetsurval för att medvetet se till att respondenterna inte har en bakgrund i 

post-produktion3 eftersom respondenterna då kan förstöra syftet med 

undersökningen och i stället fokusera på de tekniska bitarna av processen. Andra 

faktorer har inte så stor relevans eftersom de flesta människor lämpar sig väl för att 

identifiera andra människors känslor; det är ju något nästan alla människor gör 

dagligen, medvetet eller undermedvetet. Jag använder mig av en kvantitativ 

undersökning för att ta reda på hur respondenterna uppfattar filmmaterialet. Vid 

visningstillfällena används två frågeformulär (se Bilaga 1 och 2) som de 27 

respondenterna får svara på i tur och ordning samtidigt som de tittar på de 17 

filmklippen. Formulär 1 besvarades under första visningen av filmen och formulär 2 

                                                      
3
 Post-produktion förekommer i skapandet av film, tv-program, reklam, fotografi med mera. Post-

produktion är ett begrepp för alla stadier inom produktionen som sker efter inspelningen av 

filmmaterialet. Post-produktion är i själva verket många olika processer samlade under ett namn. Till 

exempel redigering och implementation av specialeffekter och av datorgenererade objekt. 



 

 10 

besvarades under andra visningen av filmen. Frågorna i det första formuläret är 

öppna för att ge respondenterna möjlighet att självständigt, men kortfattat, 

sammanfatta sina subjektiva upplevelser och känslor av filmklippen. Exempelvis 

innehåller formulär 1 frågor som 

”Beskriv kort vad du tycker filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 1” 

Formulär 2 består av slutna frågor. Respondenten fick se de 17 filmklippen igen men 

fick också reda på vilken känsla klippet skulle förmedla. Respondenten skulle därefter 

redovisa hur väl respektive klipp kommunicerade den specificerade känslan. 

Exempelvis innehåller formulär 2 frågor som 

”Hur väl uppfattade du den tänka känslan (ledsamhet) i klipp nummer 1” 

 

Figur 4 visar ett tänkt fall där en respondent satt ett kryss längs linjen  

Frågorna i formulär 2 innehåller ingen sifferskala för att inte distrahera 

respondenten. Vid sammanställandet av frågeformulär 2 appliceras en tjugogradig 

skala för att göra datan kvantifierbar (se figur 4). Sifferskalan appliceras på alla svar i 

formulär 2 så att jag kvantitativt kunde jämföra respondenternas svar för varje klipp. 

Noll står för mycket dåligt förmedlad känsla i klippet och tjugo för mycket väl 

förmedlad känsla i klippet (se figur 5). 

 

 

Figur 5 visar ett tänkt fall där en respondent sätter ett kryss mellan fem och sex. 

Jag valde bort att använda fokusgrupper och intervjuer då jag sakar utbildning för 

detta och därmed riskerade att påverka resultaten i en viss riktning.  
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4 Genomförande 
Examensarbetet syftar till att ta reda på om man kan förmedla två känslomässiga 

tillstånd, ledsamhet och glädje, med partikeleffekters form och rörelse. För att kunna 

besvara denna fråga har jag skapat en film med 17 olika klipp som består av 

partikeleffekter med olika rörelser och former (se figur 1.7 till 1.9). Filmen visas för 

respondenterna som bedömer vilken känsla partikeleffekterna i klippen förmedlar.  

4.1 Utmaningen 
I filmstudion på Högskolan i Skövde började jag med att filma skådespelarna. 

Skådespelarna fick ta del av informationen från bakgrundskapitlet; att de kommer 

filmas bakifrån och att rörelserna och färger på kläderna skall vara så neutrala som 

möjligt för att inte påverka respondenternas emotionella och subjektiva upplevelser. 

För att få en mjukare ljussättning av skådespelarna använde jag fyra softboxar4. 

Dessa placerades ut kring skådespelarna för att minska risken för att skuggor skulle 

kastas av skådespelarna mot bakgrunden. Något som jag upptäckte först efter 

filmningen var att en av skådespelarna hade samma färg på sina byxor som 

partikeleffekterna, vilket jag dock valde att förbise eftersom byxorna befinner sig 

under betraktarens huvudfokus och partiklarnas ursprungsfokus. För att skapa så 

neutrala klipp som möjligt valde jag att byta ut den grå bakgrunden mot en vit på 

grund av de vertikala skuggorna (se figur 1.7 till 1.9). Jag använde mig av 

rotoscoping5 för att separera skådespelarna från bakgrunden. 

När detta var klart kunde jag börja arbeta med partikeleffekterna. Designen av 

partikeleffekterna var beroende av storleken och intensitet i förhållande till 

skådespelarnas storlek och intensitet.   

Det dröjde fram till färdigställandet av rotoscopingen och den nya bakgrunden tills 

jag insåg att jag blivit förblindad av min egen skapelse, den ursprungliga bakgrunden 

var neutralare än den nyskapade. Den nyskapade gav inte heller samma helhet 

tillsammans med skådespelarna. Om jag hade velat byta ut hela bakgrunden eller fått 

ut en lättare alphamask6 kunde jag använt mig av greenscreen7 vid filmandet som 

Högskolan i Skövde har vidförfogande. Jag tog dock ett aktivt val innan inspelningen 

                                                      
4
 Softbox är ett hjälpmedel av ljussättning vid filmning och fotografi. Användningen av softboxar ger 

en jämn belysning av ett objekt. Oftast består konstruktionen av en lampa omgiven av 

ljusreflekterande material som riktar ljuset mot en tygklädd sida.  

5 Rotoscoping är en teknik där man manuellt markerar ut vissa objekt för att kunna ersätta dessa med 

andra objekt. Exempelvis tar man bort etiketten på en flaska i en film och ersätter den med en ny 

etikett.  

6 En alphakanal, eller alphamask, är ett av fyra lager som bygger upp en pixel (de övriga är röd, grön 

och blå). De olika färgerna bygger upp pixelns färg och alphakanalen anger hur transparant pixleln är. 

7 Greenscreen är en teknik för att särskilja exempelvis en skådespelare från en bakgrund. 

Skådespelaren filmas framför en grön bakgrund och den gröna färgen görs osynlig i post-produktion 

och tillåter andra bilder och klipp att bli synliga. 



 

 12 

att inte välja greenscreen på grund av kamerans begränsade inspelningskvalitet vilket 

har en stor inverkan vid filmning av greenscreenmaterial.  

För att säkerhetsställa att respondenten påverkas minimalt känslomässigt eller 

subjektivt av något annat än partikeleffekterna begränsade jag de olika effekterna till 

dess enklaste form (se kapitel 2.3 och 2.4). Med andra ord behövde partikeleffekterna 

vara så avskalade och enkla som möjligt.  

4.2 Partikelfärg  
Den grå bakgrunden och de bruna partiklarna i filmerna är ett medvetet val då grått 

och brunt tillhör de mer neutrala färgerna enligt Edwards (2004). För att färgerna 

skall påverka respondenternas emotionella och subjektiva upplevelser minimalt 

kommer formerna endast att använda sin kontur för att förmedla sitt budskap. Då 

behåller konturen sin form men innehåller en betydligt mindre mängd färg. 
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4.3 Rörelserna 
Jag skissade fram fyra olika rörelsemönster och markerade hur de skulle röra sig och 

vilken form de skulle anta (se figur 6). De olika rörelsemönstrena var rotation, 

ändringar i rörelsemönstret, hastighet samt rörelse i vertikalen och samtliga 

rörelsemönster modellerades med två intensiteter, långsam och snabb. Det är samma 

rörelser som i Boone & Cunninghams (2001) studie som visade att barn använder 

olika rörelser för att uttrycka känslor. I studien flyttade barnen en nalle i takt med 

antingen glad eller ledsam musik. Vid en upplevd glad känsla roterades nallen mer än 

vid en ledsam. Nallen flyttades mer vid en glad känsla än vid en ledsam. Det samma 

gällde för hastighet och rörelser i vertikalen av nallen. Eftersom Boone & 

Cunninghams studie tydligt visade att rörelsens intensitet var kopplad till om barnen 

upplevde ledsamhet eller glädje kommer de klipp som har låg intensitet av rörelserna 

anses förmedla ledsamhet och de klipp som har hög intensitet av rörelserna anses 

förmedla glädje.  

Formerna på de partiklar jag använder är triangel och cirkel som Aronoff (1988) 

säger förmedlar arga respektive lyckliga känslor. Mer eller mindre intensitet framgår 

inte av skisserna i Figur 6 då detta är mycket svårt att avbilda på en två-dimensionell 

statisk yta.   

 

Figur 6 Skisser över partiklarnas rörelse. 



 

 14 

 

Figur 7 Bilder från klipp 1-6 i filmen. 

Bild klipp 1 och 2 och 3 och 4 visar rotation med trianglar respektive cirklar. Bild klipp 5 och 6 visar 

klippet hastighet med formen trianglar. 
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Figur 8 Bilder från klipp 7-12 i filmen. 

Bild klipp 7 och 8 visar hastighet med formen cirklar. Bild klipp 9 och 10 och bild klipp 11 och 12 visar 

ändringar i rörelsemönstret trianglar respektive cirklar. 
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Figur 9 Bilder från klipp 13-17 i filmen. 

Bild klipp 13 och 14 och bild klipp 15 och 16 visar rörelse i vertikalen med trianglar respektive cirklar. 

Bild klipp 17 visar det neutrala klippet helt utan partikeleffekter. 
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Klipp 1 och 2 och 3 och 4; I rörelsemönster ”rotation” uppstod det ett problem när 

trianglarna och cirklarna skulle rotera kring x-axeln eftersom en cirkel som snurrar 

kring sin mittpunkt inte visuellt visar att den roterar. Jag fick välja mellan att snurra 

cirkeln längs en vertikal axel eller att forma cirkeln till en oval form. På grund av att 

formerna är fasta valde jag att snurra cirklarna kring vertikala axlar och därmed få en 

upplevd rotation.  

Klipp 5 och 6 och 7 och 8; För att särskilja de olika rörelserna valde jag att 

representera rörelsemönstret ”hastighet” med att låta en cirkel röra sig cirkelformat 

och en triangel röra sig triangelformat (se figur 1.6).  

Klipp 9 och 10 och 11 och 12; För att skapa rörelsemönstret som benämns 

”ändringar i rörelsemönstret” valde jag att skapa en rörelse med hjälp av en funktion i 

programmet Adobe After Effects CS4, som heter ”wiggle”. Med wiggle rör sig 

partiklarna slumpmässigt inom ett bestämt område. I det här fallet rörde sig 

partiklarna kring centrum av bakgrunden (se figur 6). 

Klipp 13 och 15 och 16 och 17; I skapandet av rörelsemönstret ”rörelse i 

vertikalen” rör sig formerna uppåt och nedåt framför bakgrunden.  
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5 Utvärdering 
Den insamlade datan kommer från de två enkätundersökningarna som de 27 

respondenterna besvarat. Respondenternas ålder var uppskattningsvis mellan tio och 

85 år, merparten äldre än 65 år. Den höga medelåldern hos testgruppen beror på att 

utvärderingen ägde rum på Malmö högskolas bibliotek under dagtid på vardagar 

under sommarmånaderna och då var det främst pensionärer som besökte biblioteket. 

Vid sammanställningen av datan upptäcktes att de äldre hade ett mer varierat 

ordförråd vilket skapade en stor kvantitet av olika svar på formulär 1. På grund av 

detta ändrades en del av svaren på formulär 1 enligt Norstedts svenska 

synonymordbok från 2009 till en likvärdig synonym för att begränsa antalet svar till 

en hanterlig mängd ord.  

Respondenterna som besvarade enkätundersökningen började med att besvara 

formulär 1 samtidigt som filmen med de 17 klippen spelades upp. När formulär 1 var 

insamlat och formulär 2 utdelat, spelades filmen upp igen och respondenterna 

besvarade formulär 2. För att lättare få en överblick av den insamlade data har 

diagram skapats för formulär 1 och formulär 2. 

 

Figur 10 Diagram över hur respondenterna uppfattade den tänkta känslan i de olika klippen i formulär 

2. 

Figur 10 visar respondenternas svar i formulär 2; det formulär som användes för att 

se hur väl respondenterna uppfattade den tänkta känslan, glädje eller ledsamhet, i 

filmklippen. Graderingen på den vertikala axeln motsvarar formulärens gradering av 

hur väl respondenten uppfattade den avsedda känslan. Formulärets ”obefintligt” 

representeras av noll i diagrammet och formulärets ”mycket väl” representeras av 20, 

se figur 5. Längs den horisontella axeln är de 16 frågorna placerade. Under varje 

nummer för frågorna finns också en ikon som representerar klippet. Ikonerna är till 

för att ge en bättre överblick över vilken form och rörelse frågan behandlar. Storleken 
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på cirklarna i diagrammet går från ett till 13. Ju större en cirkel är, desto fler 

respondenter har besvarat frågan med samma gradering. De olika färgerna för 

ledsamhet (lila) och glädje (blå) används för att visuellt kunna särskilja de olika 

frågornas tänka känsla.     

De känslomässiga ord som respondenterna använde för att beskriva de 17 filmklippen 

i formulär 1 delades in i fyra kategorier för att kunna visas i i diagrammen i figur 12-

14. De fyra kategorierna kommer från Barret & Russels circumplexmodell (1980) och 

är aktiverande trevlig, avaktiverande trevlig, aktiverande otrevlig och avaktiverande 

otrevlig. Figur 11 visar ord som ingår i de olika kategorierna. I den här studien har 

känslornas aktiveringsgrad ingen betydande roll för att svara på arbetes 

frågeställning men är inkluderade för att ge ett mer detaljerat svar på hur känslor 

förmedlas genom form och rörelse. Känslorna ledsamhet och glädje som används i 

detta examensarbete är en otrevlig respektive trevlig upplevelse och befinner sig på 

vardera sida av circumplexmodellen, se figur 11. Indelningen möjliggör en 

sammanställning av respondenternas svar till de olika klippen trots att 

respondenterna har använt en mängd olika ord för att beskriva sina känslor. Barret & 

Russell har placerat känslorna på specifika koordinater i sin circumplexmodell. I 

denna undersökning översattes de engelska orden med hjälp av Norstedts engelsk-

svenska ordbok från 2000 och de svenska översättningarna placerades ut i korrekt 

kvadrant men utan exakt position.  

I figur 11 kan vi se respondenternas känslomässiga svar indelade i de fyra 

kategorierna. Den horisontella axeln visar valens, det vill säga om emotionen upplevs 

som trevlig eller otrevlig, och den vertikala axeln visar hur hög aktiveringsgrad 

emotionen har, ju högre desto starkare. 
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Figur 11 Indelning av respondenternas insamlade svar i formulär 1 enligt circumplexmodellen (Barret 

& Russells, 1999). 

De 17 diagrammen som sammanställer resultaten av svaren i formulär 1 är indelade i 

tre grupper. Fråga 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 och 15 baseras på klippen med samma nummer 

och som är tänkta att förmedla känslan ledsamhet (figur 12). Fråga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14 och 16 baseras på klippen med samma nummer som är tänkta att förmedla 

känslan glädje (figur 13). Fråga 17 är ett kontrollklipp och har därför fått en separat 

grupp då den inte innehåller någon rörelse eller form utan endast fyller funktionen 

att säkerställa att ursprungsklippet inte förmedlar någon känsla till respondenterna.   

De 16 diagrammen i figur 12 och 13 som visar ledsamhet och glädje innehåller fyra 

färger, en för vardera kategori: aktiverande trevligt (rosa), avaktiverande trevligt 

(blått), aktiverande otrevligt (grå) och avaktiverande otrevligt (orange). Diagram 

nummer 17 (figur 14) har ytterligare en färg, grön, som benämns ”extra”. Denna 

femte kategori samlar de synonymer som var specifika för kontrollklippet och inte 

hade någon plats i någon av de andra andra fyra kategorierna. Respondenterna skrev 

exempelvis ”inget”, ”ingenting”, ”ej synligt” och liknade ord som visade på 

avsaknaden av form och rörelse. Utöver de neutrala ord som använts av 

respondenterna för att beskriva klipp 17, så har de använt ord som ingår i 

kategorierna aktiverande otrevligt och oaktiverande trevligt. Ingen har använt ord 

som ligger i samma kategorier som ledsamhet och glädje vilket visar att 

ursprungsklippet är neutralt vad gäller ledsamhet och glädje. Därmed kan man 

bortse från att bakgrunden påverkar känslorna ledsamhet och glädje i övriga klipp. 
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Figur 12 Diagrammen till frågorna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 och 15 i formulär 1 beskriver hur respondenterna 

uppfattade känslan i motsvarande klipp. Dessa klipp skulle förmedla ledsamhet.  
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Figur 13 Diagrammen till frågorna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16 i formulär 1 beskriver hur 

respondenterna uppfattade känslan i motsvarande klipp. Dessa klipp skulle förmedla glädje. 
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Figur 14 Diagrammet till fråga 17 i formulär 1 redovisar om respondenterna uppfattade klipp nummer 

17 som en neutral känsla.  

5.1 Analys av mätningar 
För att undersöka hur form och intensitet i klippen påverkade respondenten när 

rörelsemönstret var konstant grupperades klippen enligt de olika rörelsemönstren 

rotation, hastighet, ändringar i rörelsemönstret och rörelse i vertikalen. Indelningen 

av de fyra grupperna ger också en översikt över vilket rörelsemönster tillsammans 

med form och intensitet som förmedlade känslorna ledsamhet eller glädje bäst.  

 

Figur 15 Diagram för fråga 1 till 4 i formulär 1 och 2. Rörelsen är rotation. Diagrammet längst till 

vänster visar hur väl respondenterna uppfattade den tänkta känslan i klippen i formulär 2. Till höger 

visas respondenternas känslomässiga beskrivningar i ord av klipp 1 till 4 från formulär 1. 

Diagrammen för rörelsemönstret rotation, figur 15, visar att formerna triangel och 

cirkel har en betydande påverkan på respondenternas känslomässiga uppfattningar. 

På fråga 1 och 2 som gäller trianglar har respondenterna uppgett att de ger ett 

otrevligt intryck. På fråga 1 har 56% av respondenterna tyckt att klippet förmedlade 
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en otrevlig känsla, och på fråga 2 har 63% tyckt att klippet förmedlade en otrevlig 

känsla. Diagrammet formulär 2 visar för fråga 1 också att respondenterna har 

uppfattat den tänkta känslan ledsamhet medan det råder en osäkerhet inför klipp 2 

som var tänkt att förmedla glädje hos respondenterna men som bara gör det för en 

mindre andel. Cirkelformen i fråga 3 och 4, uppfattas av respondenterna som glada. 

63% av respondenterna använde sig av känslomässigt trevliga ord i fråga 3 och hela 

93% använda sig av känslomässigt trevliga ord i fråga 4. Respondenterna hade också 

lätt att utskilja att fråga nummer 4 var tänkt att förmedla glädje i formulär 2 medan 

respondenterna tycker att fråga nummer 3 förmedlar ledsamhet dåligt. Svaren visar 

att formerna har en övergripande påverkan hos respondenternas känslor. 

Rotationshastigheten fick respondenterna att känna mer eller mindre för den känslan 

som de ansåg formen förmedlade. Däremot påverkade rotationshastigheten 

respondenterna annorlunda när de redan visste känslan som klippet skulle förmedla. 

Istället för att ge en högre känslomässig styrka ju högre rotationshastighet, svarade 

respondenterna att en lägre rotationshastighet förmedlar ledsamhet och en högre 

rotationshastighet förmedlade glädje, vilket vi kan utskilja i de vänstra diagrammet i 

figur 15.  

 

Figur 16 Diagram för fråga 5 till 8 i formulär 1 och 2. Rörelsen är hastighet. Diagrammet längst till 

vänster visar hur väl respondenterna uppfattade den tänkta känslan i klippen i formulär 2. Till höger 

visas respondenternas känslomässiga beskrivningar i ord av klipp 5 till 8 från formulär 1. 

Figur 16 visar diagrammen för rörelsemönstret hastighet. Fråga 5 besvarades i 82% 

av fallen med svar inom de trevliga kategorierna. Motsvarande siffra för fråga 6 var 

55%, för fråga 7 var andelen trevligt kategoriserade svar 19% och för fråga 8 var det 

89%.  Fråga 5 och 6 som visar att formen triangel har fått en majoritet av trevliga svar 

fastän trianglar förmedlar ilska enligt Aronoff (1988). Detta kan bero på 

rörelsemönstret men också på intensiteten formen färdas med. Hastighetens 

intensitet i kombination med triangeln verkar inte stärka formens förmedling av 
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ledsamhet, utan när dessa kombineras bildas istället en motkraft som i sin tur får 

respondenterna att betrakta klippet som övervägande trevligt. Resultatet upprepas i 

fråga 7 och 8 där samma form och rörelsemönster användas, medan endast en 

ändring av hastighetens intensitet skapar en skillnad ifrån 81% svar inom de otrevliga 

kategorierna på fråga nummer 7 till 89% inom de trevliga kategorierna för fråga 8.  

 

Figur 17 Diagram för fråga 9 till 12 i formulär 1 och 2. Rörelsen är ändringar av rörelsemönstret. 

Diagrammet längst till vänster visar hur väl respondenterna uppfattade den tänkta känslan i klippen i 

formulär 2. Till höger visas respondenternas känslomässiga beskrivningar i ord av klipp 9 till 12 från 

formulär 1. 

I diagrammen för ändringar i rörelsemönstret, figur 17, och dess tillhörande frågor 

kan vi se att samtliga diagram för formulär 1 som skildrar respondenternas 

känslomässiga ord ger näst intill lika stor andel svar av trevlig och otrevlig karaktär. 

På fråga 9 svarar 37% att upplevelsen var trevlig, 63% att den var otrevlig, fråga 10 

ger 48% trevliga svar och 52% otrevliga svar, Fråga 11 ger 48% trevliga svar och 52% 

otrevliga svar och slutligen, fråga 12 ger 45% trevliga svar och 55% otrevliga svar. 

Diagrammet över formulär 2 visar att när respondenterna fått reda på den tänkta 

känslan verkar det som om en god marginal av respondenterna uppfattade frågorna 

tillhörande klippen som skulle förmedla glädje som glädjande, men de klippen som 

var tänkta att förmedla ledsamhet förmedlade denna känsla sämre. Vad dessa 

resultat kan bero på går jag djupare in på i diskussionskapitlet. 
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Figur 18 Diagram för fråga 13 till 16 i formulär 1 och 2. Rörelsen är rörelse i vertikalen. Diagrammet 

längst till vänster visar hur väl respondenterna uppfattade den tänkta känslan i klippen i formulär 2. 

Till höger visas respondenternas känslomässiga beskrivningar i ord av klipp 13 till 16 från formulär 1. 

Figur 18 visar diagrammen för rörelsemönstret rörelse i vertikalen. Diagrammen 

visar att en rörelse i vertikalen främst förmedlar glada känslor. Respondenterna 

beskrev klippen 14 och 16 med mestadels positivt känslomässiga ord. 

Respondenternas trevligt känslomässiga svar uppnådde 92% respektive 100% till 

klipp 14 och 16. Den uppfattade känslan ”glädje” förstods mycket lätt av nästintill 

samtliga respondenter. Rörelse i vertikalen påverkade också klipp nummer 13 och 15 

att få en majoritet av respondenterna att förknippa dem med känslomässigt trevliga 

ord. Klipp nummer 13 uppfattades av 74% av respondenterna som trevlig medan 

klipp 15 uppfattades av 59% som trevlig. När respondenterna fick reda på att klippens 

tänkta känsla var ledsamhet besvarade respondenterna att de tyckte att klippen inte 

alls förmedlade den tänka känslan. Det vi kan se ifrån rörelse i vertikalen är att 

intensiteten hos formerna som rör sig i vertikalen påverkar respondenternas 

känslomässiga tillstånd: en lägre hastighet förmedlar mindre trevlighet (klipp 13 och 

15) medan en högre hastighet förmedlar en trevligare känsla (klipp 14 och 16). 
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Figur 19 Diagram över hur respondenterna uppfattade den tänkta känslan i de olika klippen i formulär 

2. Diagrammet är indelat i ledsamhet och glädje. 

I diagrammet i figur 19 över formulär 2 är klippen med det tänka känslan ledsamhet 

(lila) och den tänka känslan glädje (blå) samlade. Från respondenternas svar kan vi 

utläsa att de uppfattade glädje i de klipp som skulle förmedla glädje till en mycket 

högre grad än vad de uppattade ledsamhet i de klipp som skulle förmedla ledsamhet. 

Respondenterna uppfattade i snitt klippen med känslan glädje som övertygande 

glada. När det gäller klippen med den tänkta känslan ledsamhet uppfattade 

respondenterna däremot att känslan knappt förmedlades alls utan istället 

förmedlades även där glädje, se exempelvis klipp 5 och 15. Vissa av klippen 

förmedlade den tänkta känslan bättre, exempelvis ansågs klipp 1 och 7, som var tänka 

att förmedla ledsamhet, också förmedla ledsamhet bäst. Klipp 14 och 16 förmedlade 

den tänkta känslan glädje bäst. 

Något som kan ha påverka resultatet är det faktum att formerna och rörelsemönstren 

i klipp 5-16 framställs något annorlunda än de övriga klippen. När man granskar 

figurens rörelse i klipp nummer 11 ser man att cirklarna som rör sig enligt 

rörelsemönstret ändringar i rörelsemönster lämnar ett spår av cirklar som tonar ut 

efter några sekunder. Det ger intrycket av att formen har en svans. Figur 11 visar att 

de klipp som har den här svanseffekten (klipp 5 till 16) tycks ha en något bättre 

förmedlad känsla.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Det här examensarbetets syfte var att undersöka om man kan förmedla två 

känslomässiga tillstånd, ledsamhet och glädje, med partikelsystem som antar olika 

former och rörelser. Studien visar att det finns kombinationer av form, 

rörelsemönster och intensitet som förmedlar känslorna ledsamhet och glädje. För att 

komma fram till detta skapade jag 17 olika filmklipp. Respondenterna fick se 16 klipp 

som visade en triangel eller cirkel i rörelse och ett klipp saknade form och rörelse. 

Rörelsemönstren i klippen var rotation, hastighet, ändringar i rörelsemönstret och 

rörelse i vertikalen. Varje rörelse gavs två intensiteter. Filmklipp med de olika form- 

och rörelsekombinationerna visades för 27 respondenter som fick fylla i två 

frågeformulär. Formulär 1 var utformat så att respondenterna fritt skulle skriva ner 

en känsla de associerade med varje klipp. Efter att ha sett filmen med de 17 klippen 

och fyllt i formulär 1 fick respondenterna se filmen med de 17 klippen en gång till och 

fick veta vilken känsla klippen avsågs förmedla och därefter gradera på formulär 2 

hur väl den tänkta känslan förmedlades. 

Sett till helheten av resultaten visar studien att en kombination av form, 

rörelsemönster och intensitet är vad som formar respondentens känslor. Vi kan se att 

respondenterna lättare föreställer sig glädje än ledsamhet för samtliga 

rörelsemönstren (figur 15 till 18). För rörelsemönstret rotation kunde vi konstatera 

att formerna triangel och cirkel har en betydande påverkan på deltagarnas 

känslomässiga uppfattningar (figur 15). För rörelsemönstret hastighet och ändringar i 

rörelsemönstret kunde vi konstatera att varken form eller intensitet påverkade den 

upplevda känslan (figur 16 och 17). För rörelse i vertikalen kunde vi konstatera att 

rörelsemönstret hade den största påverkan på respondenternas känslomässiga 

uppfattningar och att den förmedlande känslan var glädje (figur 18).   

De rörelsemönster som bäst förmedlade glädje var, enligt respondenterna, en rörelse 

i vertikalen (klipp 13 till 16, figur 18). Resultatet antyder att en rörelse i vertikalen 

med en högre intensitet, oberoende av formen, förmedlade den högsta uppmätta 

glädjen. Man kan också se att rörelsen i vertikalen har en så stor inverkan på 

respondenternas känsla av glädje att även en sänkning av intensiteten uppfattas som 

glädjande.  

Respondenterna ansåg att klipp nummer 7 (figur 16) förmedlande känslan ledsamhet 

bäst. Klipp 7 bestod av en låg hastighet av formen cirkel.  
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6.2 Diskussion 
Idag förmedlas många produkter och budskap genom känslomässig marknadsföring 

enligt Söderlund (2003). De visuella effekterna som används för att förmedla en 

känsla behöver undersökas för att vid skapandet av materialet åstadkomma den 

effekt som kunden eller upphovsmanen eftersträvar. De rörelser och former som 

undersöktes i detta arbete visade att respondenterna lättare uppfattade och 

föreställde sig positiva känslor än negativa känslor. Detta kan ha påverkats av 

deltagarnas humör dagen för undersökningen. De tillfrågade deltagarna var alla 

positivt inställda och glada över att få göra testerna. En majoritet av deltagarna, 

speciellt de äldre, sken upp av glädje och välvilja när de tillfrågades om de ville vara 

med i en undersökning om känslor och dess påverkan. Från observationer av 

respondenternas direkta utlåtande under filmklippen var det många som uttryckte 

sin glädje eller missnöje över att betrakta klippen. Att hitta deltagare med ett helt 

neutralt känslotillstånd för undersökningen är troligen svårt då alla människor har 

olika erfarenheter från sin uppväxt och sitt liv samt olika kulturella och sociala 

bakgrunder. Detta påverkar dock endast till en liten grad hur vi upplever olika 

situationer och vad situationen förmedlar för känsla till oss eftersom känslor har 

visats vara universella. 

Resultatet av undersökningen visar att rörelse i vertikalen, oberoende av form, och 

intensitet, associerades med störst andel positiva ord. Det klipp som oftast gav 

negativa associationer var nummer sju med rörelsen hastighet och formen cirkel. 

Detta är något överraskande då de tidigare studierna jag nämnt i kapitel 2 visar att 

trianglar uppfattas som arga, vassa eller farliga. Cirklar däremot associeras med 

vänliga och glada känslor. En orsak till detta resultat kan vara att en cirkel i sig 

förmedlar en viss känsla, en viss typ av rörelse förmedlar en annan känsla och 

intensiteten förmedlar en tredje känsla. När dessa tre slås ihop i ett filmklipp blir de 

tre känslorna en annan känsla.  

En iakttagelse ifrån resultatet i undersökningen var att de rörelsemönster som 

lämnade efter sig ett spår som tonade ut verkade ha givit en bättre uppfattad 

förmedlad känsla. En orsak till det resultatet kan vara att förändringen av 

rörelsemönstren blev tydligare och respondenterna fokuserade därmed mer till 

rörelsen och uppfattade därför en mer intensiv känsla till klippet. Det kan också varit 

så att de spåren som tonade ut förstärkte formerna och resulterade i att 

respondenterna fick intensivare känslor till klippen.  

Färgerna på både grundklippet och partikeleffekterna i denna studie hölls neutrala 

för att inte påverka känslan som skulle förmedlas av form och rörelse. Om 

partikeleffekterna skulle haft någon färg som är associerad med en viss känsla, 

exempelvis röd som associeras med passion, kärlek, blod och fara enligt Edwards 

(2004), hade risken varit stor att röda cirklar skulle ha tolkats som passionerade, 

farliga eller negativa. Ett exempel där färg används tillsammans med form för att 

framkalla en känsla är i trafiken där majoriteten av varningsskyltarna är 

triangelformade och innehåller rött och gult, påbudsskyltar som gångväg och 
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hastighet är runda och använder sig av andra färger än rött och gult och 

förbudsskyltar är runda och oftast röda och gula.    

De 17 olika filmklippen som skapades för undersökningen var grupperade med 

avseende på rörelserna och klippen visades för deltagarna en grupp i taget, från klipp 

ett till 16. Efter fråga 16 visades omedelbart kontrollklippet som inte innehöll någon 

form eller rörelse. Möjligen hade respondenterna svarat annorlunda på 

undersökningens frågor om filmklippen hade visats i en annan ordning. Vad skulle 

hänt om kontrollklippet varit det första klippet som visades, skulle respondenterna 

besvarat frågorna annorlunda? För att undersöka om klippens ordning hade någon 

inverkad på deltagarna borde fortsatta tester använda sig av två eller fler 

enkätundersökningar där filmklippen har skiftat ordning. En undersökning borde 

också genomföras om respondenterna såg annorlunda på klippen ju längre 

undersökningen fortlöpte. Hade man fått andra svar om deltagarna endast fått svara 

på exempelvis tre frågor istället för 17? 

Skådespelarna i filmklippen, som är till för att hjälpa respondenterna att skapa ett 

känslomässigt samband till form och rörelse, är kanske inte nödvändiga. Som vi kan 

läsa i bakgrundskapitlet visade Heider och Simmels i sin studie 1944 ”An 

experimental study of apparent behavior” att deltagarna tolkade form och rörelse 

som människor, fastän form och rörelse inte satts i samband med mänskliga 

handlingar. Om närvaron av skådespelare påverkade undersökningen till den grad att 

resultatet influerades är svårt att säga. Om vi ser till kontrollklippet var det endast 

fyra personer som förklarade klipp 17 med icke neutrala ord. Men detta kan som 

diskuterats tidigare varit en påverkan av klippets placering i uppspelningsordningen.  

I försöken att skapa en så neutral miljö som möjligt för form och rörelse skriver jag 

tidigare i arbetet att färgerna var ett medvetet val då grått och brunt tillhör några av 

de mer neutrala färgerna enligt Edwards (2004). Färgerna valdes för att påverka 

respondenternas emotionella och subjektiva upplevelser minimalt och att formerna 

endast kommer använda dem som kontur för att förmedla sitt budskap, då konturen 

fortfarande har samma form men innehåller en mindre mängd färg. En undersökning 

borde ha genomförts för att se om de neutrala färgerna hade någon påverkan av 

respondenterna i undersökningen. Då människors känslomässiga påverkan av färger 

är väl undersökt skulle en alternativ undersökning varit att använda sig av färger som 

skulle förstärka de tänkta känslorna i klippen och därmed fått ett klarare resultat av 

respondenterna. Skulle färgen fått en högre prioritet än form och rörelse när de gäller 

att förmedla känslor? Finns det något attribut människor går efter först när de skall 

bestämma vilken känsla något förmedlar? 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns så mycket som påverkar människors 

känslor att det är svårt att urskilja endast en komponent för en undersökning av 

mänskliga känslor. Form, rörelser, färg, men också mycket annat, påverkar våra 

känslor. Den här studien visar dock att det finns kombinationer av form, rörelse och 

intensitet som tydligt förmedlar en känsla av ledsamhet eller glädje, vilket besvarar 

studiens frågeställning. 
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6.3 Framtida arbete 
Efter genomförandet av detta examensarbete anser jag att vidare forskning behövs 

för att kartlägga hur form och rörelse påverkar människors känslor inom film, reklam 

och spel. Undersökningen bör behandla hur rörelse och form påverkar människor, 

men också hur form och rörelse påverkar varandra för att tillsammans skapa en 

känsla. På vilket sätt skulle man effektivast kunna förmedla känslor som rädsla eller 

tveksamhet?  

För att få fram ett mer tillförlitligt resultat skulle respondentsgruppen behöva utökas 

och personer med varierande bakgrund sett till härkomst, upplevelser, dagsform, 

ålder, kön, etc. intervjuas. Det skulle vara givande att undersöka hur ett annorlunda 

utformat frågeformulär påverkar deltagarna. En global undersökning skulle vara 

intressant för att se om människor från olika regioner eller världsdelar ser form och 

rörelse på ett annat sätt.   

Vidare forskning borde tillämpas på formerna som lämnade efter sig ett uttonande 

spår. De transparenta spåren var en oplanerad variabel som kom till för att 

respondenterna skulle kunna utskilja cirklarna och trianglarna ifrån bakgrunden. 

Spåren visade sig ha en övergripande funktion att förmedla känslorna i klippen med 

en högre träffsäkerhet. Vad detta resultat beror på kunde inte med säkerhet utredas i 

denna studie och bör därför undersökas i en separat studie. Forskningen om spåren 

bör ha sitt fokus på hur spåren påverkar den redan uppfattade känslan  

Hur vi uppfattar en känsla är högst personlig, känslans karaktär kan vara svårtolkad 

både för individen och dess omgivning. Genom att skapa riktlinjer för reklam, film 

och spel kan vi med en större träffsäkerhet nå ut till den grupp med människor som 

vi vill att vår produkt skall intressera.  
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Frågeformulär 1 

Det kommer att visas 17 stycken filmklipp. Mellan varje filmklipp kommer du att få en 

begränsad tid att kort beskriva vad du tyckte filmen förmedlade för känsla.  

 

1. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 1? 

 

 

2. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 2? 

 

 

3. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 3? 

 

 

4. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 4? 

 

 

5. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 5? 

 

 

6. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 6? 

 

 

7. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 7? 

 

 

8. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 8? 

 

 

 

 



 

 36 

9. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 9? 

 

 

10. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 10? 

 

 

11. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 11? 

 

 

12. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 12? 

 

 

13. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 13? 

 

 

14. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 14? 

 

 

15. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 15? 

 

 

16. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 16? 

 

 

17. Beskriv kort vad du tycker att filmen förmedlade för känsla i klipp nummer 17? 
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Frågeformulär 2 

Det kommer att visas 17 stycken filmklipp. Mellan varje filmklipp kommer du få en 

begränsad tid att sätta ett kryss längst med linjen.  

 

 

1. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (ledsamhet) i klipp nummer 1? 

 

2. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (glädje) i klipp nummer 2? 

 

3. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (ledsamhet) i klipp nummer 3? 

 

4. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (glädje) i klipp nummer 4? 

 

5. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (ledsamhet) i klipp nummer 5? 

 

6. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (glädje) i klipp nummer 6? 

 

7. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (ledsamhet) i klipp nummer 7? 

 

8. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (glädje) i klipp nummer 8? 

 

 

Övrig kommentar: 

 

 

 

 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 
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9. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (ledsamhet) i klipp nummer 9? 

 

10. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (glädje) i klipp nummer 10? 

 

11. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (ledsamhet) i klipp nummer 11? 

 

12. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (glädje) i klipp nummer 12? 

 

13. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (ledsamhet) i klipp nummer 13? 

 

14. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (glädje) i klipp nummer 14? 

 

15. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (ledsamhet) i klipp nummer 15? 

 

16. Hur väl uppfattade du den tänkta känslan (glädje) i klipp nummer 16? 

 

17. Hur väl uppfattade du att klipp nummer 17 skall förmedla en neutral känsla? 

 

 

 

Övrig kommentar: 

 

 

 

 

 

Obefintligt 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 

Obefintligt Mycket väl 


