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Sammanfattning 
Denna studien har undersökt hur bilden av en fantasyskog förändras då man varierar 

dess grundformer. Undersökningen använde sig av en kvantitativ metod och 

genomfördes genom en webbenkätundersökning på sex olika forum. Enkäten 

innehöll sex geometriskt uppbyggda fantasyskogar med varsin geometrisk form som 

byggsten. De former som användes var uppåtpekande trianglar, liggande rektanglar, 

cirklar, kvadrater, stående rektanglar och nedåtpekande trianglar. Varje skogsvariant 

hade tre tillhörande slutna frågor och en öppen fråga för ytterligare kommentarer.  

Undersökningen visade att förändringen av grundformerna i en fantasyskog kan 

förändra uppfattningen om den. Det visade sig att den form som upplevdes som 

tryggast var cirkeln och den form som upplevdes som otryggast var den 

nedåtpekande triangeln.  En vidareutveckling av undersökningen  skulle kunna vara 

att bygga upp virtuella skogar baserade på geometriska former, där respondenter får 

uppleva skogarna i en virtuell miljö.  Flera alternativa fortsättningar på denna studie 

föreslås i slutet av detta arbete.   

Nyckelord: Form, fantasy, skog, trygg, otrygg, abstraktion. 
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1 Introduktion 

Bilder förmedlar genom färg och form en känsla till tittaren som denne tolkar på olika vis. 

Det finns många olika teorier om hur färg påverkar våra känslor inför en bild och det är ett 

stort område med många olika teorier och tankar. Men det som denna undersökning 

undersökt närmare, är hur våra känslor inför en bild påverkas av dess kompositionella 

former. Undersökningens frågeställning är: 

Hur förändras perceptionen av en fantasyskog, som trygg eller otrygg, då man varierar dess 

grundformer? 

Kapitel 2 ämnar till att ge en bakgrund till begrepp och teorier som ligger till grund för 

undersökningen.  Det ges en förklaring till ämnet form, där skillnaden mellan geometriska 

och organiska former klargörs, samt vad det två-dimensionella format som undersökningen 

genomförts inom innebär. Andra ämnen som gås igenom är abstraktion, bildkommunikation, 

fantasy och texturer.     

I kapitel 3 ges en redogörelse för undersökningens frågeställning, undersökningens upplägg 

och en förklaring till det urval som gjorts. Den metod som använts för att besvara 

frågeställningen är en kvantitiv metod och undersökningen genomfördes genom en 

webbenkätundersökning. Webbenkäten innehöll tre slutna frågor och en öppen fråga. De 

former som använts vid undersökningen är uppåtpekande trianglar, liggande rektanglar, 

cirklar, kvadrater, stående rektanglar och nedåtpekande trianglar. 

En tidigare studie inom geometriska former som utförts av Larson, Arnoff och Stearns 

(2007) vid Michigan State University förklaras närmare i kapitel 4. Studien undersökte om 

några få geometriska former kan uppfattas som hotfulla. De former som undersöktes i 

studien var bokstaven V som pekade upp respektive ned, trianglar som pekade upp eller ned, 

samt cirkelformen. Denna studie ligger till grund för ett moment i denna undersökning där 

trianglar och rektanglar visas i två varianter.   

Inspirationskällan till utformning av de bilder som använts i undersökningen var 

huvudsakligen konstnären Leonid Afremovs (2011) verk. Flera inspirationskällor som togs i 

beaktande under skapandeprocessen var exempelvis Little big planet (Media Molecuel, 

2008) och Super paper Mario (Nintendo, 2007). Bilderna skapades i Adobe Photoshop Cs4 

(Adobe Systems, Inc, 2008). För att ge bilderna ett så neutralt intryck som möjligt, ställdes 

färgvärden in på 50% inom både valör och mättnadsvärde i Photoshops färgpalett. Detta för 

att färgerna inte skulle gå emot antingen ljusa eller mörka toner, vilket skulle påverka 

respondenternas intryck av bilderna. Formerna drogs upp med hjälp av markerings och 

formverktyg för att få så korrekta former som möjligt. En utförligare redogörelse för 

skapandeprocessen av bilderna ges i kapitel 5. 

Den data som samlats in under webbenkäten presenteras i kapitel 6. Den insamlade datan 

bryts där ned inom respektive skogsbild. Undersökningen visade att förändringen av 

grundformerna i en fantasyskog kan förändra uppfattningen om den.  
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2 Bakgrund 

Området som valdes för att undersöka hur våra känslor inför en bild påverkas av dess 

kompositionella former är fantasyskogar. Fantasyskogar finns i många olika genrer inom spel 

och är ett element som hjälper till att bygga upp den fantasyvärld som spelet utspelar sig i. 

Dessa fantasyskogar kan se ut på många olika vis, skogen kan exempelvis vara ett mörkt och 

ruggigt ställe att befinna sig i som spelare eller en trivsam plats med möjlighet till 

återhämtning. Fantasyskogar valdes som undersökningsområde för att de kan framställas på 

många olika vis och kan variera mycket i form mellan skog till skog. De framställs ofta som 

trygga eller otrygga miljöer, vilket gör det intressant att undersöka huruvida en fantasyskogs 

estetiska utformning bidrar till att ge skogen ett tryggt eller otryggt intryck på spelaren. Detta 

arbete har undersökt hur respondenter som är möjliga spelare uppfattar olika fantasyskogars 

grundformer.   

I detta kapitel ges en förklaring till de begrepp och teorier som ligger till grund för 

undersökningen. Genom att presentera dessa begrepp och teorier så ges en grundförståelse 

för det ämne som undersökningen berör. Områden som tas upp är form, abstraktion, 

bildkommunikation och fantasy.  

2.1 Form 

Form är det första som säger oss vad ett objekt är för något, den massa som gör objekt 

identifierbara skriver Alan Hashimoto och Mike Clayton i sin bok ”Visual design 

fundamentals: A digital approach”(2009). Det är dock inte det som uppfattas först av det vi 

ser i världen, då färg uppfattas snabbare än form enligt Alice Mado Proverbio, Fabiana Burco, 

Marzia del Zotto och Alberto Zanis artikel ”Blue piglets? Electrophysiological evidence for 

the primacy of shape over color in object recognition”(2004). Att färg uppfattas före form, 

beror på att former är mer krävande för oss att bearbeta. Form är dock det första som låter 

oss få en visuell bild av föremålet och förstå vad det är för något vi tittar på. Enligt Robert J. 

Rovetto (2011) så består eller alternativt binds alla former av gränser. 

 

Figur 1 Dimensioner 

Form kan delas in i flera dimensioner och de vanligaste är endimensionell form (1D), 

tvådimensionell form (2D) och tredimensionell form (3D). De yttre gränserna för 1D-former 

är formen i sig (Rovetto, 2011). Ett exempel på 1D-form kan vara en linje. En linje som sedan 

kan användas för att bygga upp den andra dimensionen. 2D är avgränsade med 1D-former. 

Ett exempel på 2D är en blå silhuett av en fyrkant (färgen är irrelevant i sammanhanget). Den 

består av längd och höjd men saknar djup och massa (Hashimoto, Clayton, 2009) och 

framstår som platt inför våra ögon. 2D används sedan för att bygga upp den tredje 

dimensionen. 3D består av ytor (Rovetto, 2011) i form av 2D-former och har både djup och 

massa till skillnad från 2D-formen. Den dimension av form som jag skall undersöka och 

använda mig av i denna undersökning är 2D-former.  
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Form kan utöver indelningen i dimensioner, delas in i två olika huvudkategorier: geometriska 

former och organiska former. Geometriska former är oftast raka och stela, medan organiska 

former har mer naturlig och böljande form. 

2.1.1 Geometriska former  
Geometriska former är till skillnad ifrån de böljande organiska formerna, raka och kantiga. 

De är namngivna och har en matematisk definition. De är "perfekta" i sin form (Rovetto, 

2011), det vill säga de har inte några avvikelser i sina linjer och har perfekta proportioner. 

Rovetto (2011) föreslår att de geometriska formerna kan ha sitt ursprung i att vi ville lösa 

praktiska problem genom matematiska förklaringar, då vi ofta använder geometriska former 

till att räkna ut och förstå världen runt om oss. Vi applicerar gärna de geometriska formerna 

på oregelbundna former, för att förstå samt identifiera dem genom de geometriska formernas 

klassifikationssystem och får på så viss en större förståelse för den oregelbundna världen 

runtom oss.  

Geometriska former kan ses som en form av abstraktion då det är en förenkling av det vi ser. 

Former som vi människor skapat för att kunna förstå vår värld genom matematiska 

förklaringar, då det ytterst sällan finns perfekta geometriska former naturligt i vår värld 

(Rovetto, 2011). Dock finns det människoskapade geometriska former fysiskt i vår värld, som 

exempelvis ett helt fyrkantigt bord som vi med hjälp med matematiska mått har skapat.   

 

Figur 2 Geometriska former 

Några exempel på geometriska former är kvadrater, rektanglar, cirklar och trianglar. Då de 

geometriska formerna sällan finns naturligt i vår värld kan de kännas som onaturliga då de 

används för att forma en annars organiskt formad värld. Men de geometriska formerna har 

namn samt kopplas till en specifik form och kan ses som grundstenar för de organiska 

formerna (då vi ofta använder dem för att förstå de organiska formerna). De geom etriska 

formerna är därför de former jag vill grunda denna undersökning på, då det finns specifika 

former att undersöka inom det området. Jag kommer att utgå från geometriska former för att 

få en bättre förståelse för resultatet, då det inom de organiska formerna blir svårt att jämföra 

och klassificera formernas struktur. Resultatet av undersökningen utifrån de geometriska 

formerna skulle teoretiskt sedan kunna användas i olika hög grad på de organiska formerna 

för att skapa en ond eller god känsla inom en fantasyskog.    
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2.1.2 Organiska former 

 

Figur 3 Organiska former 

Organiska former har en naturlig och böljande form. Exempel på organiska former kan vara 

blommor, gräs, stenar med mera, som ofta återfinns i naturen. Men det kan även vara 

oregelbundna former skapade av människans fantasi som inte är strikta i sitt formspråk så 

som de geometriska formerna. De organiska formerna är mer oprecisa jämfört med de 

geometriska formerna och det finns inte heller särskilda termer/begrepp för dem. Organiska 

former saknar de matematiska formler som de geometriska formerna har och räknas då ut 

med hjälp av de geometriska formerna.  

2.1.3 Former och uppmärksamhet 
En tidigare studie som endast behandlade några få geometriska former, visade att vissa 

former drar till sig vår uppmärksamhet snabbare än andra, beroende på vilken geometrisk 

form det är samt vilken riktning formen har (Larson, Aronoff & Stearns, 2007). Detta har 

kopplats till hur hotfulla vi uppfattar att formerna är, då vi snabbt riktar uppmärksamheten 

mot det som är mest hotfullt. I studien undersöktes endast formerna av bokstaven V och 

trianglar som pekade antingen upp eller ned, samt formen av en cirkel.  Studien visade att 

trianglar som pekade nedåt uppfattades snabbare än trianglar som pekade uppåt, vilket 

indikerade att de kunde ses som ett större hot.  De nedåtpekande trianglarna uppfattades 

även snabbare gentemot cirklar, vilket tyder på att det finns en skillnad mellan olika former. 

Denna undersökning ligger som grund för ett moment inom undersökningen där det visades 

två olika varianter av fantasyskogar med trianglar i. I en skog pekar alla trianglar uppåt, i den 

andra nedåt. Genom att riktningen ändrade i dessa två varianter av triangelskogar gick det 

att se om detta inverkar på respondenternas upplevelse även i en skogsmiljö med betydligt 

fler trianglar och en mindre strukturerad formation gentemot det upplägget som användes i 

"The simpel shape of threat" (Larson, m.fl., 2007). Till skillnad ifrån deras tidigare 

undersökning, så togs det i denna undersökning ett steg till då det även undersöktes om 

rektanglar kan skapa en trygg eller otrygg miljö genom att ändras i sin position. "The simple 

shape of threat" behandlas utförligare i kapitel 4. 

2.2 Abstraktion 

Abstraktion innebär att förenkla något genom en tankeprocess (Strayer, 2007). I den här 

undersökningen betyder det att ta bort egenskaper från ett objekt för att framhäva det man 

avser att förmedla med objektet. Sättet jag omvandlar skogen på i de bilder jag skall använda 

i undersökningen är en form av abstraktion som inom den moderna konsten kallas 

geometrisk abstraktion (Nationalencyklopedin). Geometrisk abstraktion innebär att man 

använder sig av geometriska figurer för att bygga upp innehållet i bilderna. Ordet abstraktion 

kan förknippas med ordet abstrakt, men ordet abstrakt har en annan innebörd än 

abstraktion.  
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2.3 Bildkommunikation 

Det finns fler element än form i en bild som påverkar hur vi uppfattar bildens innehåll. I 

detta avsnitt ges en kort introduktion till dessa olika element, då val inom dessa områden kan 

ha betydelse för hur bilderna uppfattas utöver formaspekten i undersökningen.  

2.3.1 Format 
Format är den form som bilden har i sin helhet, bildens yta. I Bo Bergströms bok ”Effektiv 

visuell kommunikation: hur man får ett budskap att nå fram i print, film och webbsajter” 

(2011) skriver han om att alla format har en egen inre energi som skapas genom spänningen 

mellan bredd och höjd. Ju större skillnad det är emellan dessa två enheter, desto starkare 

spänning uppstår i bilden. Bilder kan ha många olika format men ett av de mest använda 

formaten är det rektangulära. Detta format har oftast en stor skillnad mellan längd och 

höjdförhållandena, vilket skapar en intressant spänning i bilden. Det rektangulära formatet 

finns i både liggande och stående form. Det liggande rektangulära formatet är vanligt inom 

landskapsbilder och skapar en lugn och harmonisk känsla för åskådaren. Stående 

rektangulära bilder däremot skapar en mer dynamisk rörelse i höjdled, då vi som betraktare 

sicksackar igenom bilden uppifrån och ned (Bergström, 2001).  Detta format används 

exempelvis ofta till porträttbilder.   

2.3.2 Komposition 
Komposition är den sammanhängande strukturella uppbygganden av innehållet i en bild. 

Inom bildkomposition finns det symmetriska och asymmetriska kompositioner. Symmetrisk 

komposition innebär att motivet i bilden, exempelvis ett träd placeras centralt. Detta skapar 

en balans i bilden, något som vi människor har en stark förkärlek till och som skapar en lugn 

och harmonisk känsla. Men en symmetrisk komposition kan även upplevas som tråkig och 

statisk, vilket kan få oss att söka efter en mer fartfylld komposition som den assymmetriska 

kompositionen (Bergström, 2001).  

 

Figur 4 Tredjedelsindelning 

Assymmetrisk komposition skapas genom att placera motivet mer till höger eller vänster i 

bild och skapar på så vis en spännande dynamik inom bilden.  Då man skapar asymmetriska 

kompositioner så kan man ta hjälp av en så kallad tredjedelsindelning för att få bästa 

resultat. En tredjedelsindelning innebär att man delar in bilden i tredjedelar genom att dra 

två eller fyra streck över hela bilden. Inom de rutor som skapats genom indelningen så 

varierar man sedan konstrasterna via färg och form för att skapa en spännande asymmetrisk 

komposition. Man kan även placera bildens viktigaste föremål i ett av de kors som skapas då 

man drar fyra streck över bilden (två streck horisontellt och två streck diagonalt), för att 

uppnå samma effekt.   
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2.3.3 Färg 
Färg är ett stort område och det finns många olika teorier om hur färg påverkar oss som 

åskådare av en bild. För att kunna se färg behövs ljus (Bergström, 2001). Då ett föremål 

belyses med ljus så absorberas vissa ljustrålar och vissa reflekteras tillbaka. De reflekterade 

strålarna når våra ögon och leds därifrån vidare till hjärnan som omvandlar dem till färg. 

Vårt nervsystem reagerar på olika våglängder hos den elektromagnetiska strålningen, vilket 

är det som gör att vi ser en gul boll som just en gul boll och inte en röd boll. Ett vanligt 

system för färgbeskrivning i Sverige (Bergström, 2001) är det naturliga färg systemet (NCS, 

Natural Colour System) som grundar sig på människors perception av färg. NCS grundar sig 

på en tredimensionell figur och utifrån denna har vi skapat två tvådimensionella figurer, 

färgcirkeln och färgtriangeln. NCS utgår från sex elementarfärger, färger som vi upplever 

som rena. Elementarfärgerna är blå, grön, gul, röd, svart och vit. Dessa kan i sin tur delas upp 

i kulörta färger: blå, grön, gul och röd, samt okulörta färger: svart och vit. 

 

Figur 5 NSC, Natural Colour Sy stem (efter Bergström, 2001, s.286).  

 

 

Figur 6 Färgcirkel (efter Bergström, 2001, s.286).  

Färgcirkeln är uppbyggd av fyra kulörfärger: grönt, blått, gult och rött. Mellan gult och rött 

finns orangea färger, mellan rött och blått finns lila färger, mellan blått och grönt finns 

grönblåa färger och mellan grönt och gult finns gröngula färger. Mellan de olika 

kulörfärgerna så finns det enligt Bo Bergström (2001) ca 1500 standardiserade färger. Blått, 

rött och gult kallas även primärfärger, eftersom de inte går att få fram genom att blanda 

andra färger (Watson & Kössler, 2007). Genom att blanda två primärfärger så skapas en 

sekundärfärg som läggs mellan primärfärgerna i färgcirkeln. Man brukar säga att de färger 

som befinner sig på cirkelns vänstra sida kan ses som kalla färger och de som befinner sig på 

den högra sidan kan ses som varma.  
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Figur 7  Färgtriangel (efter Bergström, 2001, s.286).  

Färgtriangeln visar en färgs förhållande till de okulörta färgerna svart och vitt. Ju högre upp 

kulörfärgen befinner sig i triangeln, desto ljusare blir den. Befinner sig den långt ned i 

triangeln så blir den mörkare, då den går mot svart. Detta kallas för att ändra valörerna inom 

kulörfärgen. Kulörfärgen kan även ändras genom att dra den närmare eller längre från den 

det svarta och vita. Detta påverkar hur mycket grått som ingår i kulörfärgen och kallas för att 

ändra mättnaden i färgen.   

2.3.4 Textur 
Textur är det som ger oss en uppfattning om vad det vi tittar på är gjort av för material. Ett 

exempel på texturers inverkan är en skinande metallskål. Vi behöver bara titta på den för att 

förstå att den är gjord av metall, då ytans teckning ifrån den blänkande metallen får oss att 

uppfatta dess material. Detta förutsätter att man vidrört metallmaterialet förut, då det blir 

svårt att avgöra ett materials egenskaper endast genom att titta på det om man inte har 

tidigare erfarenheter av det (Gibson, 1986). Texturen är själva ytan på ett föremål som får 

oss att uppfatta vad det är gjort av.  

2.4 Fantasy 

Fantasy är en bred stil som återfinns inom många olika medium och framställs på många 

olika vis. I John Clute och John Grants prisbelönade bok “The encyclopedia of fantasy” 

(1999) skriver de att det som är gemensamt för alla mediums framställning av fantasy är att 

det innehåller något som omöjligtvis finns i vår värld. Fantasy utgår oftast från vår egen värld 

och innehåller oftast inslag från historier, sagor, kulturer med mera som återfinns i vår värld, 

men med övernaturliga inslag som exempelvis andar, odödlighet, magi och svävande träd. En 

annan gemensam nämnare som oftast återfinns inom fantasy är kampen mellan gott och ont. 

Visuellt inom fantasy så framställs ofta gott och ont som motsatser genom färg och form. 

2.4.1 Fantasyestetik  
Att teckna fantasy ger stor frihet för konstnären, då det inte finns någon bestämd stil för hur 

fantasy skall gestaltas.  Det enda kriteriet som finns är det som gäller för alla medium, det vill 

säga att bilden bör innehålla något som omöjligtvis finns i vår värld. Några exempel på 

element som kan finnas i en fantasyteckning är svävande träd och varelser så som andar, 

troll, drakar och enhörningar. Fantasy kan i och med de få kriterierna som finns, se ut på 

många olika vis. Det finns fantasybilder som innehåller mörka toner samtidigt som det finns 

bilder med ett explosivt färgsprakande innehåll.  
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3 Problemformulering  

Då man som åskådare ser bilden av en fantasyskog för första gången får man oftast en känsla 

för vad det är för slags skog det är man befinner sig inför. Om det är en fridfull skog som ger 

en behaglig fortsättning på resan, eller en skog med ett mörkare innehåll. Då man framställer 

dessa skogar i en visuell form genom 2D eller 3D, använder man sig av färg, form och 

ljussättningar för att skapa den stämning man vill ha i miljön. Många studier har gjorts inom 

färgsättning av olika slags miljöer och ljussättningar, men det finns färre studier av hur 

former påverkar omgivningen. Detta undersöks i denna studie, för att se om man kan få en 

fantasyskog att verka mer eller mindre trygg, genom att endast ändra dess grundformer. 

Frågeställningen är:  

Hur förändras perceptionen av en fantasyskog, som trygg eller otrygg, då man varierar dess 
grundformer?  

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara denna frågeställning så genomfördes en webbenkätundersökning med hjälp 

av sex fantasyskogsbilder. Undersökningen använde sig av en kvantitativ metod. 

Fantasyskogsbilderna utgick från varsin geometrisk form. De geometriska former som 

användes i undersökningen var cirkeln, kvadraten, triangeln och rektangeln. Triangeln och 

rektangelbilderna fanns i två varianter. Triangelns två varianter bestod av en bild där 

trianglarna pekar uppåt samt en bild där de pekar nedåt. Detta för att undersöka om 

trianglarnas vertikala position påverkar respondenternas uppfattning om bilderna, då 

tidigare forskning visat att trianglar som pekar nedåt kan kännas mer hotande än de som 

pekar uppåt (Larson, m.fl., 2007). Rektangelskogens två varianter bestod av en bild där 

rektanglarna ligger och en bild där de står. Anledningen till detta är att det undersöktes om 

det kan ha någon påverkan på respondenterna, då trianglarnas vertikala position i tidigare 

forskning har visat sig ändra vår uppfattning om formen är ett hot eller ej. Skulle rektangeln 

kunna ge samma effekt beroende på om man placerar dem horisontellt eller vertikalt?  

Bilderna visades för respondenterna var för sig i en specifik ordning. Ordningen var som 

följer: Uppåt pekande trianglar, liggandes rektanglar, cirklar, kvadrater, stående rektanglar 

och nedåt pekande trianglar. Detta för att undvika att respondenterna jämför exempelvis 

triangelbilderna om de kommer direkt efter varandra och dessa på så vis kan påverka 

respondenten till att ge lika eller olika svar då formen i bilderna är lika men har olika 

horisontell/vertikal position.  

3.1.1 Kvantitativ metod 
Undersökningen använde sig av en kvantitativ metod och genomfördes med hjälp av en 

webbaserad enkätundersökning. Webbenkäten syftade till att få reda på vad respondenterna 

känner inför varje fantasyskogsbild, genom att de får gradera sina upplevelser av varje bild på 

en sjugradig skala. Undersökningen innehöll huvudsakligen slutna frågor för att lättare 

kunna sammanställa resultatet (Østbye, Larsen, Knapskog & Helland, 2004). De slutna 

frågorna i enkäten specificerades med hopp om att noggrannare kunna bestämma intrycket 

de olika geometriska formerna gav. De tre kategorier som användes i utvärderingen var 

hotfull-fridfull, ond-god respektive obehaglig-behaglig. Med ”hot” avsågs att känslan av att 

formerna skulle kunna anfalla betraktaren och orsaka skada, med ”ond” avsågs känslan av att 

formerna har mörka avsikter och, slutligen med ”obehaglig” avsågs känslan av att något inte 
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stämmer. Skillnaden mellan hot och obehaglig är inte stor, men avsikten var att med obehag 

snarast fånga en olustkänsla, inte att skogen verkade hotfull eller ond i betydelsen ute efter 
att skada någon. Det fanns även en öppen fråga till varje bild, där respondenterna kunde 

skriva sina egna kommentarer om upplevelsen. Detta för att få in några mer nyanserade svar 

och aspekter som jag själv inte tänkt på (Østbye, m.fl., 2004). Bilderna visades på separata 

sidor i frågeformuläret så att respondenterna inte kunnde jämföra bilderna mot varandra och 

påverkas av tidigare val. Fördelen med en webbaserad undersökning är att respondenterna 

får ta den tid de behöver till att studera bilderna, samt att de inte påverkas av en intervjuares 

närvaro, då en intervjuares närvaro skulle kunna påverka respondenterna till att svara så som 

de tror att intervjuaren personligen önskar (Østbye, m.fl., 2004).    

3.1.2 Urval 
Den webbaserade enkätundersökningen genomfördes på flera olika forum och webbplatser 

för att få ett så högt deltagande som möjligt. De platser på nätet som den webbaserade 

enkätundersökningen ägde rum på var i första hand konst- och spelbaserade forum samt en 

undersökning via facebook, då inom Högskolan i Skövdes egen facebookgrupp för 

dataspelutveckling. De grupper som undersökningen främst riktades till är de som har en viss 

kunskap inom antingen konst eller dataspel, då dessa grupper kan ge olika infallsvinklar till 

hur de upplever de former som undersökningen tar upp. Dataspelarna kan exempelvis se 

vissa former som skydd för karaktärer i spel, medan konstutövarna kan se till hur formerna 

upplevs ur en konstnärlig synvinkel. Dock kan vem som helst svara på en enkätundersökning 

på nätet så man kan inte säkerställa att det är just personer inom dessa områden som svarar. 

Chanserna är dock större att det blir en spridning av olika infallsvinklar inom dessa forum, 

samt att det kan vara av intresse att se om det är någon skillnad grupperna emellan. Därav 

urvalet vid val av webbplatser att publicera enkäten på.  
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4 Tidigare forskning 

En tidigare studie har utförts inom området geometriska former vid Michigan State 

University av Larson, Aronoff  och Stearns (2007) där de undersökte om geometriska former 

kunde upplevas som hotfulla. De former som undersöktes var bokstaven V som pekade upp 

respektive ned, trianglar som pekade upp eller ned, samt cirkelformen. Då undersökningen 

utfördes använde de sig av ett rutnät på 4x4 rutor som var 25 cm brett och 26,5 cm högt och 

varje ruta innehöll en form på 3,13 cm.  

 

Figur 8 Experiment 2 efter Larson, Aronoff & Stearns (2007 , s.528) 

Undersökningen delades upp i fem experiment, där de första fyra innehöll fyra rutnät och det 

femte innehöll sju rutnät. Då respondenterna givit sitt godkännande till att vara med i denna 

studie, så fick de se cirkeln, den uppåt pekande triangeln och den nedåt pekande triangeln 

var för sig med en sjuskalig semantisk differentiell skala under sig. Där fick de gradera varje 

form inom följande kategorier: dåligt-bra, obehaglig-behaglig, ovänligt-vänlig och snäll-

grym. Efter att de graderat formerna för sig så fick varje respondent sätta sig vid en dator där 

de fick börja med att titta på ett kors i mitten av skärmen för att fixera blicken under 800 ms. 

Sedan visades varje rutnätsbild för sig under 200ms, en blank sida visades mellan varje bild 

som visades under 200 ms. Under tiden då varje rutnät visades, så uppmanades 

respondenterna att trycka på ”Z” tangenten om alla former var likadana och ”?” tangenten 

om en form skilde sig ifrån de övriga. 

Resultatet av studien visade att trianglar som pekade nedåt uppfattades snabbare än 

trianglar som pekade uppåt, vilket indikerade att de kunde ses som ett större hot.  De nedåt 

pekande trianglarna uppfattades även snabbare gentemot cirklar, vilket tyder på att det finns 

en skillnad mellan olika former. Denna undersökning ligger som grund för ett moment inom 

undersökningen där det visas två olika varianter av fantasyskogar med trianglar i. I en skog 

pekar alla trianglar uppåt, i den andra nedåt. Genom att riktningen ändras i dessa två 

varianter av triangelskogar går det att se om detta inverkar på respondenternas upplevelse 

även i en skogsmiljö, med betydligt fler trianglar och en mindre strukturerad formation 

gentemot det upplägget som användes i den tidigare studie som Larson, Aronoff och Stearns 

genomförde.  Till skillnad ifrån  den tidigare studien, så togs det i föreliggande undersökning 

ett steg till då det även undersöktes om rektanglar kan skapa en mer eller mindre hotfull 

miljö genom att ändras i sin position. 
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5 Projektbeskrivning  

I detta kapitel ges en redogörelse för hur skapandeprocessen har gått till av de bilder som 

skulle användas i undersökningen. Bilderna kan ses i sin helhet i bilaga 1. 

5.1 Inspiration   

 

Figur 9 Morning Mood av  Leonid Afremov  (2011) 

Som inspiration till de bilder som skapats inför undersökningen så var den traditionella 

konstnären Leonid Afremov (2011) en viktig inspirationskälla. Han använder ”explosiva” 

färger i sitt måleri och en teknik som ger hans tavlor ett, enligt undertecknad unikt uttryck. 

Den teknik han använder skapar små oregelbundna kvadrater efter de verktyg han jobbar 

med. Kvadraterna efter verktygen skapar intressanta mönster i tavlorna och i denna jakt på 

inspiration så var det hans utformning av träd som fångade det största intresset. Kvadraterna 

efter hans verktyg skapar en abstrakt form av löv i de träd han målar och detta ligger som 

huvudsaklig inspiration till undersökningens bilders uppbyggnad. Själva principen med att 

använda mängder med exempelvis kvadrater för att forma en bilds olika element var det som 

inspirerade mest i hans verk. 

 

Figur 10 Träd från 1 . Super paper Mario  (2007 ) 2. The legend of Zelda: A link to the past  (1992) 3. 

Minecraft (2009) 4. Mario kart wii (Nintendo, 2008) 5. Little big planet (2008). 

Några andra inspirationskällor som hade en mindre roll i skapandet var träd från spelen 

Super paper Mario (Nintendo, 2007), The legend of Zelda: A link to the past (Nintendo, 

1992), Minecraft (Mojang, 2009), Mario kart Wii (Nintendo, 2008) och Little big planet 

(Media Molecule, 2008). Super paper Mario har ett alternativt sätt att skapa trädkronor och 

övriga former på med sina hoplänkade geometriska former i trädkronorna. Den tekniken 
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valdes dock bort under skapandeprocessen. The legend of Zelda: A link to the past, Mario 

kart Wii och Minecrafts träd användes mer som exempel på hur olika former kan 

visualiseras på olika sätt. Ett annat spel som gav inspiration under skapandeprocessen var 

Little big planets träd och användning av texturer på olika föremål. Texturer i bilderna till 

undersökningen uteblev dock under processens gång.   

5.2 Arbetsprocess 

Bilderna är digitalt skapade i programmet Adobe Photoshop Cs4 (Adobe Systems, Inc, 2008) 

vilket är ett program som används inom mediaindustrin för att framställa och redigera 

digitala bilder. De verktyg som använts inom detta program kommer att förklaras vartefter 

de tas upp i denna rapport.  

5.2.1 Format och storlek 
Då arbetet på bilderna påbörjades beslutades det tidigt att bilderna skulle framställas i ett 

liggande rektangulärt format, då det är det vanligaste formatet för landskapsbilder. Storleken 

på bilderna var under arbetsprocessen 3000 x 1877 pixlar stora för att underlätta 

detaljarbetet med de små formerna. Detta ändrades sedan då bilderna var färdigställda till 

1024 x 641 för att anpassa dem till att visas i sin helhet på de flesta datorskärmar, då de flesta 

datoranvändare idag använder skärmar med en upplösning på 1024 x 768 och 1028 x 1024 

(Michaelsson, 2012). Anpassningen gjordes för att respondenten skall kunna se hela bilden 

på sin datorskärm utan att behöva skrolla runt över den. Detta gäller dock endast 

datorskärmar. En anpassning till mobiltelefoner och surfplattors skärmupplösningar skulle 

förminska bilderna så att viktig linjeinformation och skärpa skulle gå förlorad i bilderna samt 

att bilderna skulle vara för små för att visas korrekt på de flesta större datorskärmar.  

 

Figur 11 Utan skärpefilter respektive med skärpefilter 

Förminskningen av bilderna skapade en försämring i bildkvalitén (se figur 11), då de 

ändrades så radikalt storleksmässigt. Detta åtgärdades genom att använda ett filter, vilket är 

ett verktyg i Photoshop som läggs över och påverkar hela bildens utseende på olika vis. Det 

filter som användes för att öka skärpan var ett skärpefilter, vilket ökar kontrasten mellan 

närliggande pixlar (McClelland & Padova, 1997).  

 

 

 

 



 

 13 

5.2.2 Komposition och färgval 
 

 

Figur 12 Snabbskiss 

Då formatet var fastställt gjordes en snabbskiss med hjälp av penseln, för att få en känsla för 

hur bilderna skulle kunna se ut kompositionsmässigt. Efter diverse ändringar så fick skissen 

en symmetrisk komposition med ett vattenfall som central del, samt en kraftigt markerad 

skogsväg.  Detta för att bryta upp bildernas olika färgområden så att det skulle bli lättare att 

urskilja de träd som bilderna innehåller. De skulle annars kunna försvinna in bland alla 

gröna geometriska bakgrundsformer, om bilderna endast skulle innehålla grön vegetation.  

 

Figur 13 Färgkartan som användes v id färgläggningen av  bilderna  

När kompositionsskissen var klar, så skapades en färgkarta med de färger som bilderna 

skulle innehålla. Färgvalet är en viktig del i denna undersökning då färger har en stor 

inverkan på hur respondenterna uppfattar bilderna. För att undvika att färgerna påverkar 

respondenterna för mycket genom att vara alltför mörka eller ljusa, valdes så neutrala färger 

som möjligt inom de färgskalor som en skog kan tänkas innehålla.   
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Figur 14 Photoshops färgvalspalett med 50%  i mättnads och valörvärde  

För att ta fram de färger som skulle användas så ställdes värdena in på 50% inom både 

valörvärde, samt mättnadsvärde i Photoshops färgvalspalett. Värdena kan avläsas genom 

bokstavskombinationen HSB (Hue, saturation och brightness) i figur 13, vänstra 

sifferkolumen. Hue står för färgvärde, saturation för mättnadsvärde och brightness för 

valörvärde (McClelland & Padova, 1997). Värdena ställdes in på 50% för att få fram en 

färgton som ligger i mitten av både svart och vit, samt innehåller 50% grå färg av sin 

fullständiga mättnadsgrad. De färger som färgkartan består av är inte långt från varandra i 

färgskalan om man ser till valör och mättnadsvärden. Då färgerna är så nära varandra så är 

det ingen färg som sticker ut, vilket kan skapa en harmonisk känsla i bilderna (Malpas, 

2007). Det bör dock nämnas att färgerna visas olika på olika dataskärmar, då dataskärmar 

har olika inställningar för hur färgerna visas (McClelland & Padova, 1997). Detta resulterar i 

att respondenterna kan få lite olika färgmässigt visuella upplevelser beroende på vilken 

skärm de använder då de svarar på enkäten. Färgerna bör dock inte skilja sig så markant åt 

så att det ger en för stor inverkan på resultatet.   

5.2.3 Textur och ljus 
Originalidén var att formerna i bilderna skulle urskiljas genom att vara texturerade med hjälp 

av Photoshops filterteknik. Detta för att varje form skulle gå att urskilja lättare bland de 

former som bilderna innehåller, samt göra bilderna mer estetiskt tilltalande.  

 

Figur 15 Miniaty rbild med textur 

Detta testades innan en potentiell implementation i de slutgiltiga bilderna genom att skapa 

miniatyrbilder av hur de slutgiltiga bilderna skulle kunna vara strukturerade. Det visade sig 

att texturerna skulle göra bilderna för ”röriga” och inte gav den effekt som eftersträvades. 

Texturtestet resulterade i att texturer inte används i de slutgiltiga bilderna.  

 

Figur 16 Miniaty rbild med ljussättning 
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Utöver att testa texturer genom att skapa miniatyrbilder, så prövades olika varianter på 

ljussättningar. Även detta blev ett element som uteslöts i de slutgiltiga bilderna då 

ljussättning har en så stor inverkan på hur bilder uppfattas (Stoneham, 2010). En mörk 

ljussättning kan få de flesta skogar att verka mer hotfulla och en ljus ljussättning kan få dem 

att verka mindre hotfulla. En ljussättning skulle även påverka färgerna i bilden så att de 

skulle behöva gå emot svart, samt vitt för att skapa kontraster mellan skugga och ljus. Det 

skulle då frånta bilderna den neutralitet som eftersträvats genom de färgval som gjorts. Ljus 

är dock inte helt uteslutet ur bilden, då ljuset kan synligöra skogens färg och form (Gibson, 

1986).   

5.2.4 Formverktyg 

 

Figur 17  Photoshops lagerhanterare med snabbskissen i det understa lagret  

Då snabbskissen var gjord för de slutgiltiga bilderna så lades den som det understa lagret i 

Photoshops lagerhanterare. En lagerhanterare delar upp bildens innehåll, så att man kan 

redigera olika delar av en bild utan att påverka övriga delar av bildens innehåll (se figur 17). 

Sedan lades lager på lager ovanpå skissen med den form som bilden skulle innehålla, för att i 

slutänden forma bildens helhet.  

 

Figur 18 Verkty gens inställningar för de olika formerna  

För att skapa alla former så korrekt som möjligt användes två verktyg: form-respektive 

markeringsverktyg. Markeringsverktyg är ett verktyg som drar upp en markering runt de 

objekt som finns i bilden med en valfri förinställd form som kan ha olika inställningar. Det 

användes för att skapa rektanglar, kvadrater och cirklar. De hade alla en fixerad inställning, 
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vilket innebär att de alltid håller de mått som angetts oavsett hur stora eller små former som 

dras upp. Formverktyget användes för att skapa trianglar. Formverktyget drar, till skillnad 

ifrån markeringsverktyget, upp förinställda statiska former. Photoshop har dock ingen 

förinställd form för trianglar, så dessa skapades genom att ställa in formverktygets 

polygonform till att bestå av endast tre sidor. Detta skapade trianglar som kunde dras till att 

peka upp eller ned beroende på vilken riktning de skulle ha i den bild som skapades. 

 

Då en form var dragen i Photoshop så färglades den med hjälp av ifyllnadsverktyget som 

fyller formen med färg, samt streckverktyget som ger formen en yttre, svart kant. Färgerna 

togs direkt ifrån den färgkarta som utarbetatas tidigare. Den låg synlig uppe i högra hörnet 

på bilderna under arbetsprocessen och befann sig alltid i det översta lagret. För att se till att 

alla bilder har exakt samma färger, på samma ställen, så skapades cirkelbilden först utifrån 

snabbskissen. Att cirkelformen blev den första bilden har dock ingen betydelse. Cirkelbilden 

användes som en mall för alla övriga bilder, då den färdigställts. Den sparades ned med alla 

lager öppna, för att kunna använda varje lager för sig som en mall för övriga bilder.  

 

Figur 19 De ny a formerna drogs upp efter cirkelbildens lager  

För varje ny bild som skapades efter cirkelbilden, så gjordes en kopia av cirkelbildsfilen för 

att kunna använda den som en mall för den nya bilden, utan att påverka. Då formerna för 

den nya bilden drogs upp i den nya kopian, så drogs de upp lager för lager och form för form 

utefter de former i lagren som cirkelbilden innehöll. När de nya formerna var klara i kopian, 

så döptes den nya filen om till sin forms namn. Detta tillvägagångssätt gjorde att alla bilder 

har sina former identiskt placerade samt att de har exakt samma färger på nästintill samma 

ställen. Det finns dock variationer i formernas placering i trädkronorna. De inre formerna 

håller sig alltid innanför den största formens linjer. Detta tvingar de inre formerna till att inta 

olika placeringar inom de olika formerna då de skiljer sig åt i den yta som finns för de små 

formerna att placeras ut på. Alla stora trädkronsformer innehåller trots skillnaderna i yta, 

samma antal former, med samma färger utplacerade så identiskt som möjligt.   
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5.2.5 Formstorlek och mellanrumsformer  
 

 

Figur 20 Några former behövde förstoras för att hänga samman  

Formerna har en viss variation storleksmässigt i förhållande till varandra beroende på vilken 

form bilden innehåller. Några former behövde förstoras för att hänga samman på samma vis 

inom alla bilder. Detta syns tydligast i den liggande rektangelbilden där trädstammarna fick 

relativt stora rektanglar jämfört med storleken på de övriga bildernas former för 

trädstammar. Detta kan förklaras genom att alla former inte tar upp samma yta.  

 

Figur 21 Röd färg är de mellanrumsformer som uppstod  

Formernas olika yta ledde till en problematisk situation då vissa former skapade 

mellanrumsformer, det vill säga hål mellan formerna som inte fanns tidigare. Ett exempel är 

cirkelformen som täcker upp all yta i bilden, då alla cirklar i bilden byts ut mot 

uppåtpekandes trianglar så skalar de bort delar som cirklarna täckt upp tidigare.  
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Figur 22 Understa färglagret 

Detta löstes genom att lägga ett stort lager med färg under alla lager, med de färger som 

matchade de områden där mellanrumsformerna uppstod. Detta understa färglager användes 

som understa lager i alla bilder, utom cirkel och fyrkantsbilderna som båda tog upp all yta 

utan att behöva ett understa färglager.  

5.2.6 Naturens former 
Vid utformandet av de olika delar som bilderna innehåller togs några beslut med tanke på 

skogars naturliga utformning. De delar som skapade mest problem vid val av design var 

trädens trädstammar och trädkronor.  

 

Figur 23 Oregelbunden och regelbunden form för trädkronor  

Då trädkronorna skapades så fanns det två designalternativ till hur dessa kunde se ut. Det 

första alternativet var att alla små former skulle hållas ihop i en formation, men skapa en 

oregelbunden helhetsform. Detta skulle efterlikna den oregelbundenhet som träd i naturen 

får tack vare alla löv och grenar som står åt alla håll. Men detta skulle inte gynna 

undersökningen som syftar till att undersöka helhetsbilden av trädens utformning. Skulle 

man göra om formationen till en silhuett, så skulle den inte efterlikna den form som bilden 

representerade. Andra alternativet var att alla former skulle hållas inom en stor 

bakgrundsform av den form som bilden representerade. Detta skulle även återskapa formen 

som bilden representerade i silhuettform. Bilderna skapades utefter alternativ två då formen 

som bilderna representerar skall återkomma så långt som möjligt även i silhuettform.  
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Figur 24 Oregelbunden och regelbunden form för trädstammar 

När trädstammarna först skapades så fanns även dessa i två alternativa utföranden. 

Alternativ ett var att alla former skulle placeras i en formation som skulle efterlikna en 

trädstam.  Detta skapar en silhuett som inte efterliknar den form som bilden representerar, 

samt att silhuetten kan uppfattas som en aning organiskt utformad i sin helhet. Alternativ två 

var att trädstammen skulle bestå av en stor form av den form som bilden representerade, så 

som trädkronornas utformning. Det skulle ge en silhuett som efterliknar den form som 

bilden representerar. Formen skulle dock ta upp mycket plats för att nå upp till 

trädkronorna, vilket skulle vara tydligast i den liggande rektangeln och cirkelns form som 

skulle behöva vara enorma för att nå så högt upp. Alternativ ett valdes före alternativ två för 

att det låg närmast en naturlig trädstams utformning, samt att detta alternativ skulle vara 

mer estetiskt tilltalande i bildernas helhetsuttryck.    

5.3 Reflektion: Arbetsprocessen 

Arbetet med bilderna gick bra och de fyllde sitt syfte för undersökningen. De kan verka en 

aning förvirrande vid första anblicken, då de innehåller många former och det kan ta en liten 

stund innan man ser vad de föreställer. Respondenterna fick dock ta den tid de behövde till 

att studera bilderna så det borde inte vara ett problem. Sett ur ett arbetsperspektiv så tog 

bilderna lång tid att skapa då varje form placerades ut var för sig, identiskt på samma plats, 

med samma färg igenom alla bilderna. Det blev en tidsödande process att dra varje form för 

sig, men det var en viktig del i undersökningen för att få bilderna så identiska som möjligt. 

Arbetsprocessen kunde inte gjorts snabbare med det program som jag använde, då det inte 

finns någon funktion för att ändra alla former i ett lager till en annan form igenom ett 

knapptryck. Verktygen i det program som användes gav dock bra och korrekta mått på de 

former som drogs upp. Det sparade mycket tid då programmet drog upp förinställda former. 

Istället för att måla varje form för hand. De problem som uppstod under arbetets gång, löstes 

fort och arbetsprocessen gick i stort bra.  
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6 Analys 

Webbenkäten genomfördes på tre konstrelaterade forum: www.deviantart.com, 

www.teckna.ning.com och Conceptart.org, samt tre spelrelaterade forum: 

www.facebook.com/dsu, www.loading.se och www.ign.com. Antalet personer som 

genomförde hela enkäten var 81, varav 25 gjorde det på konstrelaterade forum och 56 på 

spelrelaterade forum. Då antalet konstrelaterade respondenter är så få jämfört med de 

spelrelaterade så görs ingen jämförelse grupperna emellan. Det skulle kunna ge en sned bild 

av svaren, då grupperna varierar så stort i antal. Enkäten skrevs på engelska, då tre av de 

ovanstående forumen har engelska som huvudsakligt språk.  

Inför varje enkät fick respondenterna läsa en förklarande text, som kortfattat sammanfattade 

undersökningens syfte. Sedan fick de klicka sig vidare sida för sida med en skog som 

representerade en specifik form på varje sida med tillhörande frågor. Den ordning som 

skogarna visades i var: uppåtpekande trianglar, liggande rektanglar, cirklar, kvadrater, 

stående rektanglar och nedåtpekande trianglar. Det fanns tre olika slutna frågor för varje 

skog i enkäten. Respondenterna fick i de slutna frågorna gradera sin uppfattning om bilderna 

på en sjugradig skala. De slutna frågorna om skogen som visades var: Hotfull-Fridfull, Ond-

God och Obehaglig-Behaglig. Ju högre poäng respondenten satte på skalan, desto positivare 

svar inom respektive kategori. Under varje skog i enkäten så fanns även en öppen fråga där 

respondenten kunde utveckla sina tankar kring den representerade skogen. Svaren på de 

öppna frågorna ger nya perspektiv på hur skogarna kan uppfattas. Exempel på hur enkäten 

såg ut, kan ses i bilaga 2.  

Det visade sig i enkätsvaren att det inte var så stora avvikelser i svaren att det går att göra 

någon skillnad mellan kategorierna, mer än vid något enstaka fall. Kategorierna (hotfull-

fridfull, ond-god, obehaglig-behaglig) redovisas sammanslagna i diagrammen under kapitel 

6.1 Datasammanfattning. I kommentarerna skiljer jag mellan huruvida respondenterna 

upplever skogarna som trygga respektive otrygga. Otrygga är de som fått en lägre siffra än 

fyra, de som fått mer än fyra upplevs som trygga. De som fått en fyra bedöms som neutrala. 
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6.1 Datasammanfattning  

I detta avsnitt presenteras de data som samlats in för varje form. Den insamlade datan bryts 

här ned inom respektive skogsbild, för att sedan slås ihop under kapitel 7.2, för att ge en 

helhetsbild av varje skogs trygghet, respektive otrygghet.    

6.1.1 Skogsbild av uppåtpekande trianglar 
 

 

Diagram  1 Uppåtpekande trianglar: Otry ggt, neutralt och try ggt 

 

Diagram  2 Uppåtpekande trianglar  
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De uppåtpekande trianglarna ger ett relativ tryggt intryck, sett till den data som presenterats 

ovan i diagram 1 och 2. Antalet röster på de trygga värdena i diagram 2, som befinner sig på 

högra sidan av siffran 4, är 41%. Medan antalet röster på de otrygga värdena i diagram 2, som 

befinner sig på vänstra sidan av siffran 4, är 30%. De övriga 29% befinner sig på den neutrala 

siffran fyra. Flera respondenter kommenterade dock att skogen kändes vass och fientlig. 

Trianglarna förknippades enligt flera respondenter med elaka ögon i mörkret, samt att 

trianglarna var hårda/vassa. Skulle man falla i denna skog så skulle man skada sig. Men det 

fanns även positiva kommentarer kring de uppåtpekande trianglarna. En respondent 

förknippade den uppåtpekande triangelskogen med de triangelformade träd som man kan ha 

målat som liten och tyckte då att denna skog gav en nostalgisk känsla. En annan respondent 

uppfattade den uppåtpekande triangelskogen som naturlig. De uppåtpekande trianglarna kan 

påminna om en granskog.  

6.1.2 Skogsbild av nedåtpekande trianglar 
 

 

Diagram  3 Nedåtpekande trianglar: Otry ggt, neutralt och try ggt 
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Diagram  4 Nedåtpekande trianglar 

Den nedåtpekande triangelskogen kändes enligt flera respondenter, i motsats till den 

uppåtpekande triangelskogen, otrygg. Antalet röster på de trygga värdena i diagram 4, är 

endast 20%, medan antalet röster på de otrygga värdena i diagram 4 är 54%. De övriga 26% 

bedöms som neutrala. Även för denna triangelskog så nämnde många kommentarer att 

trianglarna påminde om ögon, samt att de var vassa och fientliga. Flera respondenter tyckte 

att skogen såg ned på en, samt att skogen riskerade att falla ned över de som befinner sig i 

den. Det fanns ytterst få positiva kommentarer om denna skog. De få som fanns 

kommenterade mer bildens helhetsintryck, så som att de nedåtpekande trianglarna stod ut 

mer ifrån bakgrunden. Att de nedåtpekande trianglarna ger en sådan negativ inverkan på 

respondenterna, överensstämmer med den tidigare studien ”The Shape of Threat: Simple 

Geometric Forms Evoke Rapid and Sustained Capture of Attention” (Larson, m.fl. 2007) som 

visat att nedåtpekande trianglar uppfattas som en hotfull form.   
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6.1.3 Skogsbild av liggande rektanglar 
 

 

Diagram 5 Liggande rektanglar: Otryggt, neutralt och tryggt 

 

Diagram  6 Liggande rektanglar 

Flera respondenter såg den liggande rektangelskogen som harmonisk och lugn. Detta skulle 

kunna kopplas till Bo Bergströms (2001) teorier kring liggande rektangulära bildformat. Han 

skriver att den liggande rektangeln inger en harmonisk känsla, vilket stämmer överens med 

respondenternas kommentarer kring denna skog. Antalet röster på de trygga värdena i 
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diagram 6 är 61%. Det är endast 14% som upplever de liggande rektanglarna som otrygga. De 

övriga 25% befinner sig på den neutrala siffran fyra. En respondent skrev:  

At first, I thought of surrealistic things seeing the square tree's. But then I 

pondered and noticed how shallow this forest seem. So I thought...mayhaps 

this is a garden of a estate and these are well trimmed trees and bushes. Who 

ever lives here keep their forest/garden in shape and trims it by sending their 

servants out. The path is well taken care of and the sun rays can easily shine 

through the wood. But mayhaps I am to shallow in my thoughts and do not see 

what I should. 

En annan respondent gav en liknande kommentar om att denna skog såg ut att vara skött av 

en trädgårdsmästare.  

6.1.4 Skogsbild av stående rektanglar 
 

 

Diagram  7  Stående rektanglar: Otry ggt, neutralt och try ggt 
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Diagram  8 Stående rektanglar  

De stående rektanglarna fick övervägande trygga omdömen. Många respondenter 

kommenterade dock att de kände ett obehag inför denna skog. Några exempel på varför 

respondenterna kände ett obehag inför denna form var att den kändes lång, utdragen och 

smal. Den gjorde att träden kändes hängande enligt en respondent, samt att skogen i stort 

kändes regnig och stormig enligt en annan respondent. Bo Bergströms (2001) skrev att 

stående rektangulära bildformat skapar en dynamisk rörelse i höjdled, vilket skulle kunna 

bidra till känslan av att skogen känns stormig och utdragen. En annan respondent tyckte att 

skogen kändes obehaglig på grund av att träden kändes höga och smala. De stående 

rektanglarna fick dock en del positiva kommentarer, utöver kommentarerna om obehag och 

har tryggare värden i de övriga två kategorierna: Hotfull-Fridfull samt Ond-God. Några 

exempel på positiva kommentarer var att skogen kändes öppen, tack vare att formen inte 

skymmer himlen så mycket. En respondent tyckte att skogen påminde om nordiska 

förhållanden. Respondenten tänkte då på de höga träden, den kalla marken och de 

mossbeklädda stenarna som finns i nordiska klimat. Antalet röster på de trygga värdena i 

diagram 8 är 40%, de otrygga är 29%. Övriga 31% av rösterna ligger på den neutrala 4:an. 
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6.1.5 Skogsbild av cirklar 
 

 

Diagram 9 Cirklar: Otryggt, neutralt och tryggt 

 

Diagram  10 Cirklar 

Cirklarna ingav en väldigt trygg känsla enligt både kommentarer och den data som 

presenteras  i diagram 10. Antalet röster på de trygga värdena i diagram 10 är 74%. Endast 

13% ansåg att dessa former upplevdes som otrygga. Även rösterna på det neutrala värdet var 
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lågt, 13 %. Flera respondenter skrev att de tyckte att cirklarna ingav en känsla av lekfullhet 

och att det faktum att de inte har några hårda kanter, gav dem en vänligare framtoning. Flera 

respondenter kopplade ihop cirklarna med bubblor. En av respondenterna tänkte på bubblor 

i en kolsyrad dryck medan en annan tänkte på såpbubblor som ofta förknippas med barn som 

leker. Cirklarna förknippas ofta med lekfullhet i kommentarerna, vilket kan vara en 

bidragande faktor till att de känns vänliga. En respondent skrev att den gärna ville placera 

sina barn i denna skog, så att de skulle få leka där. Cirkelskogen kan sammanfattas som en 

lekfull, mjuk och vänlig skog att vistas i.  

 

6.1.6 Skogsbild av kvadrater 
 

 

Diagram 11 Kvadrater: Otryggt, neutralt och tryggt 
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Diagram  12 Kvadrater 

Kvadraterna är även de neutrala, men de lutar emot en trygg neutralitet. Antalet röster på de 

trygga värdena i diagram 12 är 45%. Medan antalet röster på de otrygga värdena är 23%. De 

övriga 32% befinner sig på den neutrala siffran fyra. Kvadraterna har därmed en trygg 

inverkan på respondenterna, sett till alla kategorier sammanslaget. I kommentarerna till 

kvadraterna så skrev flera respondenter att denna skog uppfattades som en gammal och lugn 

skog med stora träd, fylliga träd. Några respondenter kommenterade dock att denna skog 

kändes en aning maskintillverkad och gav en känsla av att vara onaturlig, tack vare att 

kvadraterna kändes hårda.  
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7 Sammanfattning 

Frågeställningen för den här studien har varit: Hur förändras perceptionen av en 

fantasyskog, som trygg eller otrygg, då man varierar dess grundformer? Svaret kan kort sägas 

vara att perceptionen går mot otryggt om den geometriska formen ges spetsiga hörn och mot 

tryggt med rundare former. Undersökningen genomfördes genom en webbenkät på sex olika 

forum. Respondenterna fick gardera sina intryck av formerna inom tre kategorier: Hotfull-

Fridfull, Ond-God och Obehaglig-Behaglig, samt skriva om sina upplevelser i en öppen fråga. 

Det visade sig att det inte blev så stor skillnad i resultatet kategorierna emellan, inom 

respektive form. Då kategorierna inte påverkade formens helhetsintryck tillräckligt mycket, 

så lades dessa ihop under avsnitt 7.2 för ett samlat resultat av undersökningen.     

7.1 Uträkning 

För att få fram ett samlat resultat av den data som samlats in så räknades först varje forms, 

kategoriers slutsumma ut. Detta gjordes genom att multiplicera antalet röster med skalans 

värde inom en kategori och sedan addera ihop resultatet från kategorins alla skalor. Det 

lägsta värdet en kategori kunde få i slutsumma var 81 och det högsta 567. Då alla kategorier 

för en form fått en slutsumma så adderades alla slutsummor ihop till ett totalvärde. Det 

lägsta värdet en form kunde få i uträkningen till ett totalvärde var 243 och det högsta var 

1701. Det högsta värdet som en slutsumma kunde få, multiplicerades sedan med tre för att få 

fram det högsta värdet ett totalvärde möjligtvis kunde få. Resultatet av den uträkningen 

användes sedan för att se en forms värde i förhållande till övriga former. Resultatet av 

formernas totalvärden i förhållande till varandra, presenteras i avsnitt 7.2. 
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7.2 Slutsats 

 

Sammanfattning av alla formers totalvärde
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Diagram  13 Sammanfattning av  alla formers totalvärde  

Då det skilde ytterst lite mellan kategorierna inom respektive form, så har jag valt att slå ihop 

alla kategoriers slutsumma inom varje form för att få en tydligare helhetsbild av resultatet. 

Skillnaderna mellan kategorierna bedöms vara för små för att ha någon större konsekvens för 

intrycket formerna ger betraktaren. I diagrammet ovan (diagram 13) så presenteras 

sammanfattningen av undersökningen, med alla kategorier sammanslagna till ett totalvärde 

för respektive form. Det lägsta totalvärdet en form kunde få var 243. Det högsta möjliga 

värdet var 1701. De former med höga värden är de som haft tryggast inverkan på 

respondenterna. De som former med låga värden är de som haft en otryggare inverkan. 

Sammanfattningen visar att den form som respondenterna upplevde som tryggast var 

cirkelformen och den form som gav den otryggaste upplevelse var de nedåtpekande 

trianglarna. Anledningen till att cirklarna uppfattats som den tryggaste formen kan bero på 

att det är den enda formen som saknar kanter. Cirkeln ger ett mjukare intryck än övriga 

former. Medan de nedåtpekande trianglarna gav det otryggaste intrycket då de upplevdes 

som en ostabil och hotfull form. De nedåtpekande trianglarna gav ett otryggare intryck på 

respondenterna gentemot de uppåtpekande trianglarna och båda formerna av trianglar ingav 

det otryggaste intrycket gentemot övriga former, vilket stämmer överens med den tidigare 

studien ”The Shape of Threat: Simple Geometric Forms Evoke Rapid and Sustained Capture 

of Attention” (Larson, m.fl., 2007). Det finns även en skillnad mellan de stående och liggande 

rektanglarna. De liggande rektanglarna upplevdes som tryggare jämfört med de stående 

rektanglarna. De liggande rektanglarna skulle kunna inge det lugn som de gör på grund av 

den spänning som Bo Bergström (2001) skriver om gällande rektangulära bildformat. Han 

nämner att det liggande rektangulära formatet är vänligare för ögat. Detta skulle även kunna 
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gälla för alla små, liggande rektanglar som finns inom den liggande, rektangulära 

skogsbilden. Alla liggande rektanglar skulle kunna inge harmoni var för sig, men även ge 

bilden i stort en mer harmonisk känsla. De stående rektanglarna ingav en otryggare känsla 

gentemot de liggande rektanglarna. Den stående rektangelns otrygghet kan kanske återigen 

kopplas till Bo Bergströms (2001) teorier kring rektangulära bildformat, där han nämner att 

det stående rektangulära formatet får åskådaren att sicksacka med ögonen igenom bilden 

uppifrån och ned. Alla dessa små rektanglar kan kanske få oss att sicksacka igenom alla 

rektanglar i bilden och på så vis skapa en känsla av att den är lång och utdragen skog. Då 

ögonen fångas in i varje form och sicksackar hela vägen ned. Formen ger oss inte tillräckligt 

med tid att fästa blicken på ett horisontellt plan, utan tvingar oss att följa formen hela vägen 

vilken kanske kan skapa en obehaglig känsla av att aldrig få fokusera blicken ordentligt. 

Kvadraterna var en av de former som hamnade i mitten, samt ingav ett relativt neutralt 

intryck. De har kanter och är otryggare än cirklarna, de har inte bredden som de liggande 

rektanglarna har men de är heller inte så smala som de stående rektanglarna. Kvadraten 

skulle kunna ses som en av de neutralaste formerna.  

7.3 Diskussion 

Undersökningen visar att både upp och nedåtpekande trianglar upplevs som de otryggaste 

formerna. Det visar även att alla former som innehåller kanter, upplevs som otryggare än de 

som har en jämn form. Detta skulle kunna användas i utvecklingen av fantasyskogar inom 

dataspel, för att ge spelaren en trygg eller otrygg känsla av skogen som spelaren befinner sig 

i. Vid utvecklingen av ett dataspel som innehåller fantasyskogar, så skulle utvecklarna kunna 

ha resultatet av denna undersökning i åtanke vid den estetiska utformningen av de 

fantasyskogar som spelet skall innehålla. Detta för att ge fantasyskogen ett visuellt uttryck 

som förmedlar den trygghet eller otrygghet som utvecklaren eftersträvar. En spelutvecklares 

som exempelvis skapar skräckspel skulle kunna utforma en fantasyskog utefter trianglarnas 

spetsiga form för att öka känslan av otrygghet. Medan en spelutvecklare som skapar spel åt 

en yngre målgrupp och som skulle kunna tänkas gå emot en tryggare känsla, kan formge en 

skog utefter cirklar och rundade former, för att öka tryggheten i de fantasyskogar som spelets 

virtuella värld innehåller. Denna undersökning tog endast upp var form för sig och 

undersökte inte hur formerna påverkar betraktaren om man blandade in flera former i 

samma bild. Undersökningen som Larson, Aronoff & Stearns (2007) utförde ställde dock 

några få former emot varandra, under strikta, uppradade former. En utveckling av 

undersökningsmaterialet skulle kunna vara önskvärt för att se hur olika former, upplevs då 

de ställs emot varandra. Det skulle exempelvis gå att skapa geometriska fantasyskogsbilder 

där alla former utom några få var cirklar och övriga var kvadrater, för att se hur detta 

påverkar betraktaren. En fantasyskog kan innehålla en blandning av former, vilket möjligtvis 

kan ge olika resultat. Ser man till hur skogarna upplevs i stort, så ger denna undersökning en 

fingervisning om vilken form man bör använda sig av för att skapa en trygg eller otrygg 

fantasyskogsmiljö. Undersökningsresultatet behöver nödvändigtvis inte vara strikt kopplat 

till fantasyskogar, trots att detta var undersökningens huvudsakliga syfte. Resultatet av 

formernas inverkan på betraktaren skulle möjligtvis även kunna appliceras på andra miljöer 

och kanske även på föremål och karaktärer. Det behövs dock vidare forskning inom dessa 

områden för att se om formernas trygghet respektive otrygghet med säkerhet gäller flera 

områden inom både dataspelsvärldarnas virtuella miljöer och i verkligheten. Metoden som 

använts i denna undersökning, gav ett statistiskt resultat av vilken form som är otryggast 

respektive tryggast, genom de slutna frågor som använts i enkäten. Detta gjorde det möjligt 

att ställa de olika geometriska formerna mot varandra, men det gav en begränsad inblick i 
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varför skogarnas former uppfattats så som de gör. Svaren från den öppna frågan som 

respondenterna kunde besvara, gav ganska ytliga svar till varför de uppfattat formerna så 

som de gjort. Det hade varit intressant att ställa följdfrågor till några av respondenterna för 

att be dem utveckla sina tankar ytterligare och på så vis få en djupare inblick i varför de givit 

de svar som de gjort. Urvalet som gjordes vid valet av respondenter inför denna 

undersökning, gör att resultatet endast kommer ifrån två specifika grupper av respondenter, 

med specifika intressen. Respondenterna har till stor del haft ett spel eller konstrelaterat 

intresse, då enkäten har funnits tillgänglig på forum med dessa teman. Detta har get olika 

infallsvinklar i kommentarerna till skogarna, vilket var syftet med urvalet. Men det ger då 

endast infallsvinklar ifrån dessa två distinkta grupper. För att ge undersökningen ett svar 

som skulle kunna vara mer generaliserbart och på så vis nå ut till fler människor, utan just 

dessa intressen, så hade ett mindre distinkt urval av respondenter varit önskvärt. Enkäten 

som använts vid undersökningen skulle kunnat utvecklas ytterligare, för att säkerställa att 

det var just formerna som respondenterna fokuserade på. Innan respondenterna besvarade 

frågorna, informerades de om att det var formerna de skulle fokusera på. De informerades 

dock inte om att formen var det enda som ändrades mellan bilderna. I  kommentarerna finns 

indikationer på att några få respondenter fokuserat mer på färgerna när de första skogarna 

visats i enkäten och då tagit med det i sin värdering av skogen. Alla färgerna var dock 

identiska mellan de olika skogsbilderna. Det finns därmed en risk för att några få 

respondenters svar är baserade på fel grunder, då de värderat färgens inverkan istället för 

formens. Den text som respondenterna fick läsa innan de besvarade frågorna kunde 

utvecklats ytterligare, för att undvika att de fokuserade på färgen, utöver formen i bilderna.  

Texten kunde exempelvis informerat om att färgerna och kompositionen i bilderna är 

identiska genom hela undersökningen. Det enda som ändras är formen.  

7.4 Framtida arbete 

I en ny studie, så skulle undersökningsmetoden kunna utökas och även inkludera några mer 

djupgående intervjuer av respondenterna. Detta för att få fram ytterligare svar till varför de 

gjort de val som de gjort vid respektive sluten fråga, samt öppna upp möjligheten till 

följdfrågor. Med bara lite mer tid så skulle man kunna göra intervjuer som skulle kunnat ge 

ytterligare svar till varför vi uppfattar formerna så som vi gör. I en ny studie så skulle även 

antalet forum med olika innehåll, kunna utökas för att få in flera olika synvinklar på hur 

formerna uppfattas. Undersökningsmaterialet skulle även kunna breddas och inkludera flera 

former som exempelvis hexagoner och ellipser.  

Det skulle även vara intressant att undersöka hur formerna förhåller sig till varandra och hur 

vi påverkas av dem i större sammanhang. Som nämnts i 7.3 så skulle en undersökning om 

hur formerna uppfattas då de ställs emot varandra, vara ett alternativ till att driva 

undersökningen vidare. Detta för att flera olika former ofta förekommer på samma plats, 

vilket skulle kunna ge olika resultat då man ställer formerna emot varandra. Skapar man en 

cirkelskog och sedan placerar in några kvadrater inom skogen skulle möjligtvis kunna ge ett 

annorlunda resultat, jämfört med att endast använda sig av cirklar. Skulle man sätta de 

individuella formerna i större sammanhang så skulle ett första steg kunna vara att bygga upp 

virtuella världar baserade på varsin geometrisk form, som sedan skulle kunna testas och 

upplevas av potentiella spelare. Det skulle kunna komma ännu närmare ett svar på hur 

skogarna upplevs av potentiella spelare, då de får utforska de geometriska skogarna själva i 

en virtuell värld. För att ta det ännu ett steg så skulle ett alternativ kunna vara att bygga upp 

verkliga skogar som personer får utforska, för att sedan beskriva sina upplevelser. 
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Personerna skulle då få uppleva formerna och resultatet av en sådan undersökning skulle 

kunna användas inom exempelvis inrednings design, samt kunna leda vidare till ytterligare 

forskning kring geometriska former inom detta område. De olika formernas trygga respektive 

otrygga effekter skulle kunna användas till att skapa en tryggare miljö på exempelvis sjukhus, 

skolor och andra ställen där det är viktigt för personerna att känna en trygghet. En miljö 

baserad på trygga former i ett sjukhus, skulle kanske exempelvis kunna hjälpa patienter till 

att bli mindre stressade och oroliga vid besök hos doktorn. En skola baserad på trygga former 

skulle kanske kunna skapa en lugnare miljö för eleverna att vistas i och på så vis minska 

stressen i skolan. Otrygga former skulle även de kunna användas inom miljöer i verkligheten, 

där en otrygg miljö eftersträvas. Nöjesparker skulle exempelvis kunna använda otrygga 

former till att förbättra spökhus och andra attraktioner som är menade till att skapa en 

otrygghet i den miljö som besökaren befinner sig i. Detta skulle kunna ge besökarna en bättre 

upplevelse, vilket i sin tur skulle gynna nöjesparken som skulle kunna locka fler besökare. 

Trygga och otrygga former skulle kanske även kunna appliceras på inredning i det egna 

hemmet. Formerna skulle kunna användas till att skapa en tryggare miljö i exempelvis 

sovrummet för att skapa en behagligare miljö för sömn och återhämtning, eller i 

vardagsrummet för att skapa en tryggare miljö att umgås i. Ytterligare undersökningar inom 

området inredningsdesign med geometriska former, vore dock befogat för att säkerställa att 

formernas effekter kvarstår även i hemmamiljöer. Ett annat perspektiv på hur vi ser på 

former och som Bo Bergström (2001) nämnde om bildformat, är hur vi följer formerna via 

synen. En möjlig utveckling av forskningen kring geometriska former vore att undersöka hur 

våra ögon följer formerna och se hur de påverkar oss på en mental nivå. Det skulle dock 

behövas avancerad utrustning för att genomföra en sådan undersökning, men det skulle vara 

en alternativ väg framåt i forskningen kring hur vi hanterar och ser på former i både spel och 

i vår omgivning.  En annan alternativ utveckling av en studie kring hur vi följer former, skulle 

vara att undersöka om vi läser av former på olika sätt beroende på ifrån vilket håll vi läser en 

text i vanliga fall. Då vi läser ifrån olika håll inom olika delar av världen, så skulle det vara 

intressant att se om det finns någon skillnad även då vi läser av former.  Resultatet av en 

sådan undersökning skulle kunna användas för att på bästa sätt formge olika grafiska objekt 

så som exempelvis reklamannonser och bilder, för olika områden där det är vanligt att läsa 

ifrån ett visst håll. En annan aspekt som skulle kunna undersökas, är hur olika kulturella 

värderingar kanske skulle kunna påverka synsättet på en form. En cirkel skulle exempelvis 

kunna vara en trygg form för en kultur och en otrygg form för en annan kultur. Resultatet av 

en sådan undersökning skulle komma ytterligare ett steg närmare i forskningen kring hur 

olika personer, med olika kulturella bakgrunder, upplever olika former. Forskningen kring 

geometriska former kan drivas vidare på många vis och inkluderar inte bara fantasyskogar 

och dataspel, utan allt runt om oss för att sedan kunna användas i design inom olika 

områden.    
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Appendix A  -  Bilaga 1 

 

Cirklar 

 

Kvadrater 
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Liggande rektanglar 

 

Stående rektanglar 
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Nedåtpekande trianglar 

 

Uppåtpekande trianglar 
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Appendix B  -  Bilaga 2 

 

Fantasy Forests: The good and evil forms 

I'm a Swedish game development student currently writing my bachelor's thesis at the 

University of Skövde. This study aims to find out whether different geometrical shapes in a 

fantasy forest can make it seem more or less threatening. The survey contains six different 

fantasy forests, each with its own geometric shape. There is a total of 6 pictures. The survey 

will take about 5-10 minutes and your answers will be anonymous. 
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1 

 

* Is this forest:  

 1(Threatening)  2  3  4  5  6  7(Peaceful) 

 

 1(Evil)  2  3  4  5  6  7(Good) 

 

 1(Unpleasant)  2  3  4  5  6  7(Pleasant) 

 

Why did you think of it so do you think? 
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Thanks for your participation! 

Don’t forget to click the finish button, thank you. 
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