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Sammanfattning 
 

Syftet med det här arbetet är att utforska och undersöka hurvida man kan koppla 

eller associera känslor till ett tredimensionellt objekt genom att manipulera dess färg 

och mönster. De processer som användes vid val av färger och mönster är baserade 

på forskning kring färgteori och färglära. Mönstren var även baserade på semiotik, 

produktutveckling och ”emotional design”. 

Undersökningen genomfördes i form av en semi-strukturerad intervju där 17 

informanter medverkade. Resultatet påvisar att färg och mönster uppfattas på olika 

sätt från individ till individ men att majoriteten av objekten fick känslor associerade 

till sig. I slutet av arbetet så ges exempel på framtida forskning inom ämnet och hur 

man kan gå vidare med undersökningen. 

Nyckelord: Färgteori, semiotik, visuell perception, produktutveckling, känslor, 

tredimensionella objekt, grafik, dataspelsutveckling. 
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1 Introduktion 

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka om betraktaren kan få färger och 

mönster att associeras till känslor vid betraktning av 3D-objekt i form av en digital möbel. 

Varför jag valde att undersöka just det här problemet är för jag tror man kan göra 3D-objekt 

mer levande i spel samt att det kan bidra till en intressantare miljö inom spel eller film. Det 

handlar också om uppbyggnad och färgval av miljöer att göra. Att använda ”rätt” 

färgkombinationer och mönster för att skapa en stämning i miljöer kan bidra till att 

miljöerna fungerar bättre i ett spel och på så sätt används mer av spelaren. 

I bakgrundskapitlet presenteras relevanta teorier och angränsande områden till problemet. 

Dessa är till exempel perception, visuell perception, produktutveckling, semiotik och färglära. 

Arbetet ger även en grund för läsaren vad gäller 3D-grafik och dess termer.  

Under det praktiska arbetet så skapades en tredimensionell fåtölj. Vidare så skapades det 10 

stycken olika färg-/mönster-varianter av denna fåtölj. Fåtöljen användes sedan i 

undersökningen för att se hurvida informanterna kan associera de olika känslorna som 

fåtöljen försöker framhäva. I projekt-delen diskuteras varför vissa färger och mönster väljs 

framför andra. Ambitionen var att skapa varianterna utifrån fem känslouttryck. Dessa 

känslouttryck var glädje, sorg, lugn, kärlek och ilska. 

Under arbetet gjordes det en kvalitativ undersökning som innehåller en semistrukturerad 

intervju. Under intervjun så presenterades informanterna för bilder på den 3D-modellerade1 

fåtöljen där de fick svara på relaterade frågor angående färg och mönster på fåtöljen. 

                                                        
1 Att modellera inom 3D-grafik innebär uppbyggnad av något. Det kan vara att man skapar och 
modellerar ett 3D-objekt. 
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2 Bakgrund 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om betraktaren kan associera känslor till färger 

och mönster på ett 3D-objekt i form av en digital möbel. Jag undrade om man kan göra en 

miljö mer ”levande” och genom detta kan öka spelupplevelsen för betraktaren. En levande 

miljö skulle kunna betyda att den utstrålar någon sorts känsla som gör att den inte känns så 

stel. Vanligtvis i dataspel så lyfts miljön fram genom färgval. Man kan se att vissa saker eller 

objekt framhävs mer än andra för att väcka spelarens intresse och påvisa att spelaren ska 

interagera med miljön. Hur mycket behöver dessa objekt som leder spelarens intresse 

framhävas för att göra skillnad? Framhävningen kan ske genom exempelvis annorlunda 

ljussättning av objekten, annat val av färg, kontrast, färgmättnad (se kapitlet ”Färgteori och 

betraktning” för förklaring). Vanligtvis så brukar en stämning skapas genom ljussättning 

men en fundering som jag hade var om man kan uppnå samma typ av stämning bara genom 

val av färger och mönster. Genom att ändra stämning och skapa uppmärksamhet i objekt, 

kan man då få ett mervärde för miljön? Lyons, Moretti och Wilson (2000) skriver att val av 

färger blir viktigt när det är många objekt som ska passa ihop med varandra. När färgval görs 

så måste man hitta en balans mellan alla objekt i en miljö för att få en helhets känsla i den. 

Vidare skriver författarna att balansen är viktig för att skapa stämning eller harmoni. Dåliga 

val av färger menar författarna kan skapa obehag och göra så fokus hamnar på fel ställe. 

Examensarbetet undersöker hur färger och mönster hos ett 3D-objekt betraktas av spelaren. 

Avgränsningen för arbetet var dock att titta på ett enskilt objekt (en fåtölj) som har lyfts ut  

från sin kontext ifrån en tänkt miljö. Det här kapitlet går igenom grundläggande färgteori, 

perception och designsemiotik för att ge en grund inför undersökningen.  

2.1 Introduktion till perception 

Perception är ett ämne som bör delas in i olika underkategorier, men eftersom det här 

examensarbetet inte är grundat i alla dessa kategorier så har bara visuell perception blivit en 

underkategori i det här examensarbetet. Ämnet perception är relevant för det här 

examensarbetet eftersom undersökningen handlar om hur utformningen av fåtöljens färger 

och mönster ska kombineras för att betraktas på rätt sätt av informanterna. Forskning kring 

perception används i områden som till exempel kommunikation, miljöer, konst, barn och 

medicin. Perception innebär hur man tolkar intryck och deras relationer till varandra 

(Berefelt 1976). Gibson (1986) skriver om hur man inte bara kan bestämma ett material med 

hjälp av färg och textur (ytan på objektet), man måste även lägga till ljussättning och 

reflektion i ytan som en del av helheten. Han säger att vi lever i en miljö där vi aktivt 

använder exempelvis vårt luktsinne och hörselsinne för att känna igen oss. Perception är 

alltså hur vi tolkar dessa sinnesintryck, oftast för att identifiera det som Gibson (1986) menar 

som omgivning. 

Gibson (1986) använder uttrycket ”affordance” som beskriver vad miljön har att tillgå och 

vad den kan ge. Gibson (1986) skriver vidare att affordance refererar till att varje objekt har 

en mening hos betraktaren och denna mening brukar i många situationer vara konstant. Om 

det i ett rum skulle finnas en whiteboard, så skulle det oftast leda till att man skriver eller 

ritar på den. Gibson (1986) förklarar att utrymme i en miljö uppfattas och tas upp direkt utan 

någon större tankeprocess, det sker automatiskt i vår hjärna. Han påstår att perception kan 

förklaras genom vad för information det finns i miljön istället för vad som händer med 

informationen när den passerar en persons ögon.  
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2.1.1 Visuell perception 

Berefelt (1976) säger att när man talar om känslor i samband med bilder så måste man kunna 

skilja på minst två olika förhållanden. En bild kan förknippas med eller väcka en känsla. En 

bild kan också bli kopplad till upphovsmannens känslotillstånd eller till hans avsikt att skapa 

ett emotionellt tillstånd. Man kan se det som olika sätt att tyda bilder (Berefelt 1976). Ett 

föremål kan se annorlunda ut om man ser det från en annan vinkel. Om vi inte har några 

begränsningar så rör vi gärna på oss och försöker se alla sidor av ett objekt påpekar Gibson 

(1986). Han skriver vidare om perception i djupseendet där han påpekar att synvinkel har 

stor betydelse. Han påpekar att perceptionen i djupseendet hjälper oss att bestämma skalan 

på vår omgivning. Vidare skriver han att även om man flyttar på sig så kommer 

mellanrummet på objektets material/texturdensiteten att vara oförändrad men det kan se ut 

som att det ändras beroende på den synvinkel vi ser det ifrån. Berefelt (1976) beskriver att 

man kan tolka bilder och symboler på olika sätt, han ger exempel på två linjer som skapar en 

vinkel på 50 grader. Samma linjer kan också tolkas som ett golv som har en 90 graders 

vinkel. Berefelt (1976) menar att beroende på perspektiv och hur visuellt vältränade vi är, så 

kan vi uppfatta saker på olika sätt. Gibson (1986) menar att man aktivt plockar upp 

information ifrån sin omgivning när man observerar den. Han påpekar att den visuella 

omgivningen definieras av texturer som finns på ytan av objekten som finns i den miljön. 

Arnheim (1974) skriver om hur vi uppfattar balans, färg, ljus och former i en bild. Han 

beskriver en figur som är en vit kvadrat med en svart cirkel i. Cirkeln är inte placerad i mitten 

av kvadraten utan lite snett upp mot höger kant. Vi behöver inte en linjal för att se att den 

inte ligger i mitten förklarar Arnheim (1974), utan direkt så uppfattar våra ögon att något inte 

är helt ”rätt”. Det handlar om att vikten i en figur ändras beroende på dess relation till den 

centrala punkten i bilden. Han skriver vidare att vikten på en symbol inte bara beror på dess 

distans till den centrala punkten utan även storleken på symbolen, ju större den är ju mer 

vikt får den per automatik. Man kan skapa olika sorters balans i en bild menar Arnheim 

(1974), han visar upp ett exempel på en bild där kraften i bilden dras nedåt men hela bilden 

tillsammans bildar en pil uppåt vilket skapar en balans i bilden. Precis som Berefelt (1976) 

skriver angående att man kan se en symbol eller ett objekt på olika sätt, så skriver Arnheim 

(1974) att relationen mellan delarna i bilden ger vikt i hur den kommer uppfattas. Precis som 

Gibson (1986) säger att den visuella perceptionen är ett sätt att förklara vår omgivning så 

säger Arnheim (1974) att det handlar om hur vi orienterar i vår omgivning och hur vi känner 

igen den. Han säger även att varje visuell erfarenhet influeras från tidigare erfarenheter. 

Berefelt (1976) säger också att tolkningen av olika symboler och mönster består av tidigare 

erfarenheter och vad vi har lärt oss. Han använder ett exempel med en glad mun, en ledsen 

mun och påstår sedan att uttrycken inte behöver uttrycka de känslor (glad, arg/ledsen) utan 

det är vår tidigare erfarenhet som bestämt det åt oss.  

Berefelt (1976) påstår att vi oftast inte nöjer oss med att se de vaga mönster som finns 

framför oss, utan att vi hela tiden försöker tolka och identifiera det till något synbart. Han 

skriver vidare att på en väldigt plottrig tapet så kan man börja se motiv eller figurer. Om man 

tittar på himlen så kan molnen bilda konturer av till exempel ett ansikte, ett träd eller ett 

djur. Det som vi ser är inte alltid det vi tolkar och som exempel har Berefelt (1976) en bild på 

en svart oregelbunden konturerad rektangel. Istället för att se rektangeln så fixerar man sig 

på något som inte egentligen finns. Man fixerar sig på profilen av ett ansikte som inte hör till 

själva symbolen eller objektet menar Berefelt (1976). Han skriver vidare att vi alltid försöker 

hitta den enklaste formen. Istället för att se vissa mönster som de är så försöker vi förenkla de 
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till att bli något annat. Berefelt (1976) ger oss ett exempel på en plan yta med ett rutigt 

mönster på. Det här mönstret är gjort så det ska se ut som det är buktat utåt mot betraktaren  

men i det här fallet så är det egentligen bara en plan yta. Berefelt (1976) skriver vidare att det 

finns många olika sätt som vi kan tolka symboler på. Om vi till att börja med har en pyramid 

så kan den göras om till två trianglar eller en fyrkant. Varför vi just ser det som en pyramid 

och inte två trianglar är återigen för att det är den enklaste tolkningen för oss att uppfatta 

menar han på. Varför visuell perception var så viktigt för det här arbetet, är för att de 

mönster som skapades på fåtöljen ska uppfattas rätt. Att använda kunskapen inom visuell 

perception förenklade processen i hurvida mönstren på fåtöljen skapades. Den visuella 

perceptionen användes också för att skapa mer avancerade mönster. 

2.2 Semiotik, emotionelldesign och produktutveckling 

2.2.1 Introduktion till semiotik 

Chandler (2007) påstår att det kan vara svårt att förklara ordet semiotik för en person som 

aldrig har hört det förut, men säger direkt att den enklaste och kortaste förklaringen är att 

semiotik är en tolkning av tecken och symboler. Han påstår också att det är väldigt lätt att 

man misstar det för att bara vara visuella tecken. Speciellt om den som förklarar får det till 

att låta som att det bara kan handla om till exempel målningar och fotografier (Chandler, 

2007). Eco (1976) påstår att semiotik är en process av kommunikation mellan kultur och 

betraktare. Författaren skriver vidare att semiotik är hur betraktaren uppfattar och tar emot 

budskapet som försöker ges från avsändaren (Eco, 1976). 

Umiker-Sebeok (2008) skriver att många som forskar inom ämnet semiotik ser det som en 

sorts överföring av information genom perception. Umiker-Sebeok skriver vidare att det 

fungerar som kommunikation mellan skaparen av produkten eller produkten i sig, och 

konsumenten som köper den. Förr så var det enda ämnet som fick kallas för semiotiska 

studier de medicinska studier som gjordes inom semiotik skriver Eco (1976). Författaren 

skriver vidare att inom den medicinska semiotiken så handlar det om att koppla symptom till 

en sjukdom och tolka sjukdomens signaler på rätt sätt. Men semiotik kan även användas i så 

många andra saker som till exempel inom musik, konst, poesi, produktutveckling, i stort sätt 

alla kategorier där man kommunicerar med någon/något (Eco 1976). Yeh och Nason (2004) 

skriver att semiotik även kan användas inom lärande och utövande. Det är lätt för oss att 

uppfatta primitiver2  menar författarna. Författarna påstår att genom användning av 

primitiver så kan man utöka reflektionen och kommunikationen i utsträckningen att vi 

behöver kunskapen för utvecklingen inom lärandet och att vi behöver förstå processen 

(främst inom lärande av matematiska och tredimensionella figurer).  

Östbyte, Knapskog, Helland och Larsen (2003) skriver om en artikel som heter ”Bildens 

retorik” från 1964 som är skriven av Barthes. Östbyte m.fl. (2003) skriver att Barthes 

förklarar att en bild eller foto kan betyda mer än bara det som är på bilden. Som exempel kan 

man ta ett paket med pasta, paketet skulle kunna uppfattas som ”Italien” beroende på 

kulturen som man kommer från. Det finns många sätt som man kan tolka och uppfatta saker 

på bild såväl som text. Därför är det väldigt viktigt att försöka göra sig förstådd i vad man vill 

få fram enligt Östbyte m.fl. (2003).  

                                                        
2  En primitiv är en grundform, till exempel en cirkel, triangel eller rektangel. 
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Semiotik är hur man får fram ett budskap eller hur man tolkar symboler/mönster/tecken. 

Det skulle till exempel kunna vara hur man får fram ett budskap i en bild eller en produkt 

vilket gjorde semiotik relevant för mitt examensarbete. Som exempel så använde jag mig av  

semiotiken i mitt arbete för att försöka förstå hur informanterna tolkar mönstren på mina 

3D-modeller. 

2.2.2 Produktutveckling och design 

I produktutvecklingsfasen så går man igenom många olika moment för att ta fram en färdig 

produkt säger Umiker-Sebeok (2008). I produktutvecklingen skriver Erdem (2008) att man 

oftast undersöker produkterna i en kontrollerad miljö. Även om det ger ett bra resultat så 

finns det ingen garanti att produkten kommer ge samma respons i en icke kontrollerad miljö 

(så som ett hem). Författaren skriver vidare att man därför borde utöka sin forskning till att 

se ifall relationen mellan laboratorie och dagliga erfarenheter i livet kan stämma överens. På 

så sätt menar Erdem (2008) att man kan skapa verktyg och metoder för att konsumentens 

respons ska vara korrekt till produktens budskap. Umiker-Sebeok (2008) skriver vidare att 

när det gäller designsemiotik så går man igenom en liknande process, där man tittar igenom 

marknadsforskningen på liknande produkter. Man skapar sedan ett huvudkoncept för hur 

produkten skall vara designad. Efter det skriver Umiker-Sebeok (2008) att man går igenom 

stadier som behandlar färgval i förhållande till text eller tvärt om. Författaren skriver vidare 

att man sedan går igenom relationen mellan omgivning och produkt, mode och färg samt 

karaktären av produkten och färgen. Umiker-Sebeok (2008) menar på att huvudkonceptet är 

viktigt och påpekar att man bör beskriva det med några få ord. Som exempel så visar hon upp 

en tabell, där hon beskriver tre produkter med ord. Umiker-Sebeok (2008) väljer ett exempel 

med en tvättmaskin och påstår att huvudkonceptet skulle kunna vara ”hälsosamt”. Om man 

då jämför detta med mitt arbete så skulle jag kunna ta en av mina fåtölj-varianter och säga 

”kärlek”. Det handlar alltså om att skapa produkten efter huvudkonceptet. 

Emotionell design handlar om att skapa en produkt som ger en viss känsla till den som ska 

använda den, men det kan även handla om smarta lösningar som kan kombineras i 

produkter (Erdem 2008). Man vill skapa en sorts relation mellan produkt och konsument där 

konsumenten får en emotionell upplevelse av att produkten fortsätter Erdem (2008).  

Författaren skriver vidare att man måste identifiera vad det är som får en person att relatera 

till en känsla och varför. Detta för att man ska kunna föra en diskussion framåt med en större 

grund. Det är skillnad mellan känslor som skapas av färg och de känslor som skapas av det 

psykologiska designvalet skriver Erdem (2008). Författaren skriver vidare att enligt det 

psykologiska perspektivet så är känslor något som går igång på grund av tidigare 

erfarenheter. Av att se ett salt-kar och ett peppar-kar som kramas (designade som figurer) så 

kan det ge upphov till att man känner en känsla av glädje menar Erdem (2008). Umiker-

Sebeok (2008) skriver att denne tror att man kan skapa ett system som är optimalt för 

produktutveckling. Umiker-Sebeok (2008) skriver vidare att det här systemet bygger på att vi 

lätt ska kunna känna igen mönster mellan ord i sig själva samt relationen mellan ord och 

färg. Produktsemiotiken måste vara informativ men även ha en attraherande dragkraft som 

får konsumenten att köpa produkten (Umiker-Sebeok, 2008). Erdem (2008) säger i sitt 

resultat att designsemiotik och emotionell design är fortfarande ett väldigt nytt och inte helt 

etablerat forskningsområde. 
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2.3 Färgteori och betraktning 

Lyons m.fl. (2000) skriver om hur viktigt det är att välja färger i ett gränssnitt som finns i 

datorer. Gränssnittet måste ha en balans som ska fungera med alla objekt som kan vara i 

olika former och färg. Man kan både koppla och tillämpa deras argument till 

datorspelsgenren. Lyons m.fl. (2000) skriver att egentligen spelar det ingen roll vad det är 

man ska färglägga, att välja rätt färg är viktigt. Författarna tar upp olika exempel som bland 

annat hur reklamkampanjer ofta använder sig av högt mättade primärfärger för att få fram 

en känsla av glädje. Detsamma med hur politiska partier kan använda sig av en färg för att 

lättare bli igenkännda skriver författarna. Om man kopplar Lyons m.fl. (2000) tankar till det 

här examensarbetet så kan man fortfarande se likheter. Även om undersökningen handlar 

om enskilda objekt utan en miljö, så skulle objektet ändå funnits i en miljö om det hade varit 

i ett spel. Det är viktigt att deras färger passar ihop med resten av miljön för att miljön inte 

ska sticka ut ifrån stämning. 

Nilson (1999) påstår att människors färgseende fysiologiskt fungerar på samma sätt hos alla 

(med undantag för färgblinda personer), men att vi ser färger olika. Man bör därför vara 

försiktig när man ger färger en ”betydelse” då de kan ses på olika sätt från person till person. 

Nilson (1999) skriver vidare att i allt ljus så finns färger gömda och det är våra ögon som 

tolkar om ljuset till färger. Han menar också att det är först när ljuset träffar ett föremål som 

det visar färg.  

Det finns olika sorters färgblandningar och dessa är additiv respektive subtraktiv 

färgblandning beskriver Nilson (1999). Färgblandningen innebär att man på olika sätt 

adderar eller tar bort färger för att skapa en ny. Om man tänker sig att vi jämför de här 

alternativen med användningen av en projektor så kan vi direkt konstatera hur dessa 

metoder fungerar. När man använder den additiva färgblandningen så är det som att man 

har flera projektorer som alla skjuter ut ljus som adderas på väggen. Den subtraktiva 

färgblandningen fungerar tvärt emot och då använder man bara en projektor som lägger på 

mer filter. Detta medför att ljusstyrka försvagas skriver Nilson (1999). Primärfärgerna för 

additiv färgblandning är röd, grön och blå som förkortas RGB. För den subtraktiva metoden 

så är det cyan, magenta, gul och svart som används, dessa förkortas CMYK. I det här arbetet 

så skapades en 3D-modell i form av en möbel. När möbeln färglades digitalt på datorn så 

visas den i RGB färger. I undersökningen så skrev bilder på denna möbel ut, och när man 

skriver ut så bör man oftast använda kulörläge CMYK.  

En av Goethes grundtankar är att färger uppkommer i motsättning mellan ljus och mörker 

(Nilson 1999). Goethes är en av de personer som har konstruerat en egen färgcirkel. I den här 

cirkeln så är det gult, rött och blått som är huvudfärger och man pratar om en ”plus och 

minus” sida. På den positiva sidan så har vi gul, orange och röd som är färger som oftast 

känns rörliga, varma och levande medan den negativa sidan innehåller blå och violett 

(Sällström, 1979). Fortsatt så menar Sällström (1979) på att grön är den färgen som ger ögat 

riktig tillfredställelse eftersom grön är en utjämning mellan motsatserna gul och blå. Större 

delen av Goethes teori grundar sig i ljus kontra mörker, där de beskrivs som olika tillstånd. 

När man har befunnit sig i mörker en längre stund menar Sällström (1979) på att ögat ställer 

sig i högsta beredskap och försöker hela tiden uppfånga en struktur eller en eventuell gestalt i 

synfältet. Goethes berättar om en kväll då han var på värdshuset och en flicka med bländande 

vitt ansikte och svart hår trädde in i rummet. Han beskriver hur han satt där och såg skarpt 

på henne i halvskymningen och när hon sedan gick och Goethes tittade in i väggen så såg han 

ett svart ansikte med ljust sken och siluetten av en flicka (Sällström 1979). Det handlar om 
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efterbildning av ljus och mörker. En efterbildsfärg uppstår när ögat strävar efter en 

viktbalans hos synsubstansen. Detta sker när man blir utsatt för en ensidig stimulering av 

den sedda färgen, och då försöker ögat skapa en motsatt färg till denna. Det fenomenet kallas 

för efterbilder säger Nilson (1999). 

Kontrast skriver Nilson (1999) är när färger möts och påverkas av varandra på så sätt att det 

understryker varandras olikheter. När man lägger en mörk färg intill en ljus färg så kommer 

den ljusa färgen att se ännu ljusare ut och den mörka färgen ännu mörkare. Kontrasten kan 

bli ännu tydligare om man låter en färg förekomma som en liten del inuti en annan större 

färg. Nilson (1999) talar om kontrast av ljushet och kontrast av färgton. En färg kan alltså få 

färgton från en annan närliggande färg. Rött och grönt är färger som är mest olika varandra 

och har lättare att skapa kontraster genom färgton mot varandra. Det är samma med gul och 

violett respektive orange och blå. De nyligen nämnda färgparen kallar Nilson (1999) för 

komplementfärger. Ett sätt att bestämma komplementfärger är att se vilken deras 

efterbildsfärg är.  

Simultan- och gränskontraster erbjuder möjligheter till att lära sig stora mängder kunskap 

om gestaltning av färg. Det handlar om att man lägger färger emot varandra och de kommer 

då se ljusare eller mörkare ut än vad de egentligen är (Nilson 1999). När man betraktar en 

färg en längre stund så avtar den i intensitet men känsligheten för färgen ökar säger Nilson 

(1999). Författaren påpekar att ögat stimuleras till den gräns då färgens intensitet avtar och 

då tröttas det ut, detta innebär att en tidsdimension har betydelse för hur vi ser färger.  

Temperatur är en av egenskaperna som man kan få fram i en färg, känslan av att något blir 

kallt eller varmt när man lägger till olika färger är vanlig (Nilson, 1999). Alla färger påverkar 

oss utan att vi kan göra något åt det påpekar han vidare. Han påstår att det finns en direkt 

fysiologisk reaktion som går att mäta när det kommer till färger och dess påverkan på oss. 

Han säger också att när man pratar om varma och kalla färger så är det inte godtyckligt att 

välja in en färg till respektive kategori. Nilson (1999) påpekar att det finns både en kall röd 

färg och en varm röd färg, och att man därför inte skall säga att till exempel röd är en varm 

färg och blå är kall.  

Färger kan skapa illusioner säger Nilson (1999). Han säger att gul belysning kan göra så att 

objekt uppfattas som längre och större. Författaren säger även att röd belysning kan ge 

uppfattningen av att objekt blir tyngre vid viktbedömning samt att blå och grön har motsatt 

effekt. Man kan också prata om hur aktiva färger kan vara och Nilson (1999) skriver att det är 

färger som är närliggande till blå och röd som oftast uppfattas som mest aktiva. Arnheim 

(1974) skriver också att det finns vikt i färger. En röd färg är tyngre än blå färg och ljusa 

färger är större till vikten än mörka säger han. Färger kan ha olika valörer, mättnad och ton 

skriver Nilson (1999). 

Nilson (1999) menar att när man tittar på text (färg) mot en bakgrundsfärg, så blir det 

svårare att tyda och uppfatta ju närmare färgerna kommer varandra i ljushet. Det här är 

något som jag kommer ha i åtanke när jag sedan i projektdelen skapar mina fåtölj-varianter. 

En annan sak som jag skall tänka på är att en färg kan uppfattas som ljusare respektive 

mörkare när man placerar den tillsammans med en färg som är på en annan nivå av 

ljusstyrka (Nilsson 1999).  
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3 Problemformulering 

Kan man skapa en mer levande miljö i spel genom att ge enskilda objekt en känsla som de 

kan förmedlas till spelaren? Kan man få spelaren att lägga mer åtanke vid miljön om den 

förmedlar en stämning eller kommer spelaren bara visa intresse för miljön om denne måste 

interagera med föremål i miljön? Är det möjligt genom teorier kring perception och semiotik 

att tillföra känslor till miljöerna i ett spel via förmedling från enskilda objekt och spelar 

färgval och mönster någon roll? Precis som Lyons m.fl. (2000) säger så ska man tänka på 

vilka färger man väljer eftersom det är mycket som ska passa ihop. Saker i miljön ska passa 

ihop med varandra men miljön ska även passa ihop med exempelvis spelarens karaktär, 

fiender, specialeffekter och gränssnittet som spelare använder sig av för att titta hur mycket 

liv/poäng/saker denne har. 

Vad är det som händer när en person ser ett 3D-objekt som upphovsmannen försöker 

förmedla ett budskap genom, kommer betraktaren att förstå budskapet eller kan det lätt 

missuppfattas? Precis som Berefelt (1976) skriver så är det lätt att missuppfatta eller tolka 

tecken och symboler på olika sätt. Går det genom designsemiotik att förmedla det budskap 

som upphovsmannen har på rätt sätt? Finns det något intresse från spelutvecklarna att 

använda sig utav designsemiotiken för att skapa tilltalande objekt och miljöer? 

Genom att ge enskilda objekt i en miljö ett mervärde (oftast genom ljussättning) så kan man 

alltså skapa ett intresse för spelaren att interagera med dessa. Vilken skillnad blir det ifall 

man försöker skapa detta mervärde bara med hjälp av färger och mönster? Till vilken gräns 

kan man återskapa stämningen i en miljö bara genom olika färgval? Vanligtvis för att skapa 

en stämning i en miljö så behöver man helheten med exempelvis ljus, färg, mönster och 

rörelser. Kan man genom olika val inom designsemiotik påverka hur mycket en miljö kan 

framhäva, påverka spelaren och påvisa att spelaren ska interagera med miljön? Kan man 

skapa känslouttryck för 3D-objekt som annars är känslolöst genom att ändra och välja 

specifika färger och mönster?  

Med utgångspunkt från tankarna här ovan så löd frågeställningen som följande: 

Kan man styra betraktarens visuella perception av ett 3D-modellerat föremål och få denne att 

associera till olika känslor genom att förändra ett föremåls mönster och färg? 

3.1 Metodbeskrivning 

För att utvärdera min frågeställning så skapade jag i mitt praktiska arbete ett 3D-objekt i 

form av en möbel. Jag skapade denna möbel i 10 olika färg och/eller mönstervarianter och 

använde sedan dessa varianter till min undersökning för att se om känslor kan associeras till 

ett 3D-objekt. Jag undersökte om personernas känslor skiljer sig åt och om det fanns 

kopplingar mellan vissa färger och mönster. Ambitionen var att skapa fåtölj-varianterna 

utifrån fem känslouttryck där informanterna kan urskilja dessa varianter åt. Dessa 

känslouttryck bestod av glädje, sorg, lugn, kärlek och ilska.  

3.1.1 Metodval 

Undersökningen använder en kvalitativ metod. För att utvärdera frågeställningen så 

användes en semistrukturerad intervju och i samband med denna intervju visades det upp 

bilder på fåtöljen och dess olika varianter som skapades under projektdelen. Östbyte m.fl. 
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(2003) påstår att varför man ska använda en metod framför en annan är beroende på vilken 

data som ska samlas in. De skriver vidare att en av anledningarna till att använda en 

kvalitativ metod är för att man kan få information som annars kan vara svårare att få tillgång 

till. Man kan också undersöka egna hypoteser medan intervjun håller på vilket oftast inte 

fungerar i en kvantitativ metod. Till skillnad från den kvalitativa metoden så handlar 

kvantitativa metoder om att samla en större mängd data skriver Östbyte m.fl. (2003). Man 

ställer frågor genom till exempel en enkät där respondenten får svara (oftast genom 

kryssfrågor eller korta svar). Genom att välja den kvalitativa metoden så kan jag lättare samla 

in information från informanterna om hur deras känslor kring fåtöljen och dess varianter 

associeras till färgerna och mönstren. Om arbetet istället hade varit mer lik en 

marknadsundersökning så skulle jag valt en kvantitativ metod. Det på grund av att man inte 

behöver gå in på en djupare nivå om varför och hur folk känner kring dem skriver Östbyte 

m.fl. (2003). 

Undersökningen i det här arbetet innefattade att man visade upp bilder på varianterna av 

möbeln som skapades under projektet (se appendix A för en förklarande bild om hur tanken 

var från början). Informanten fick se en bild på en variant av fåtöljen och fick då svara om 

denna kunde associera en känsla till fåtöljen och i så fall vilken. Informanten fick beskriva om 

det berodde på mönstret eller/och färgen. Efter informanten var klar med en bild så 

presenterades nästa och frågorna fortsatte.  

Undersökningen var en semistrukturerad intervju som var tänkt att ge chansen att få ställa 

ytterligare frågor kring bilden. Jag ville kunna ställa ytterligare frågor samt följdfrågor 

angående färgen, mönstret och varför just de gav den känslan för betraktaren om det 

behövdes. Förstrukturerade frågor användes, men när det blev ett svar som potentiellt kunde 

få en följdfråga så ställdes denna. 

Östbyte m.fl. (2003) skriver vidare om de olika metoder som kan användas inom den 

kvalitativa metoden. Det finns tre exempel som man brukar skilja på, dessa är 

ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Det som skiljer metoderna 

åt är hur frågornas ordningsföljd och innehåll är uppdelade. De ostrukturerade intervjuerna 

går ut på att forskaren vill få kännedom om förhållanden eller information som denne ännu 

inte har överblickat. Semistrukturerade intervjuer har som kännetecken att man på förhand 

har definierat de teman som ska ingå. Den här typen av intervju ger en väldigt stor flexibilitet 

eftersom man kan ställa följdfrågor på de frågor som man hade som grund. Den 

strukturerade intervjun är en metod där man har bestämt frågor och en struktur redan innan 

intervjun börjar. Svarsalternativen brukar vara öppna för de här typerna av intervjuer säger 

Östbyte m.fl. (2003). 

Varför jag valde denna typen av metod var för att Östbyte m.fl. (2003) skriver att en 

kvalitativ metod är central för att samla in data och information om människors uppfattning 

och känslor. Östbyte m.fl. (2003) skriver även att man inte kan få kunskap om hur publiken 

upplever en film med hjälp av en analys av själva filmen, man kan dock få förståelse för 

varför publiken tycker att genren är fascinerande. Om man gör en koppling till det här 

arbetet så betyder det att man inte skulle kunna analysera fåtöljen och dess varianter för att 

uppnå ett resultat på frågeställningen utan man måste analysera de svar som informanterna 

ger. Just det som jag i den här undersökningen vill få fram är känslan eller uppfattningen 

som informanten får när den tittar på fåtöljen. Om jag istället skulle göra en undersökning 

från ett designperspektiv på möbeln så hade det förmodligen varit bättre att göra en 

kvantitativ undersökning då det handlar om produkter och bedömning av dessa. Men det här 
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arbetets undersökning går ut på att få fram känslouttryck vilket gör att mitt metodval blir 

mer kvalitativt. Det är bättre att göra en intervju eftersom jag kan gå djupare in på svaren. 

Istället för att bara se ytan av svaren så kan jag gå in på djupet och ställa frågor som jag 

kanske inte annars skulle få svar på. Det blir också lättare att ställa frågor om hur 

informanterna uppfattar bilderna och hur de tänker kring dem. Man kan till exempel fråga 

vad informanterna har för erfarenheter av färger, mönster och hur de erfarenheterna 

påverkade besluten om vilka känslor som han eller hon associerade till.  

3.1.2 Utsträckning och avgränsning 

Intervjuerna var tänkta att göras på både barn och vuxna i så god utsträckning som möjligt. 

Informanterna delades då in i åldrarna ”5-12, 13-20, 21-30, 31-50, 51+”. Den breda 

indelningen baserades på en tanke att färger och mönster kunde uppfattas olika hos barn och 

vuxna. Detta på grund av att vuxna och barn har olika erfarenheter och referensramar. 

Genom dessa olika erfarenheter så fanns en fundering om att resultatet kan se annorlunda 

hos barn och vuxna. Det är inte bara färg som erfarenheterna kan skilja sig utan även för 

tecken, mönster och symboler. Vad gäller för diskussionen kring färger så avgränsas arbetet 

till den västerländska kulturen. 

Det fanns för avsikt att intervjua omkring 15-20 personer i min undersökning. För att få ihop 

tillräckligt med informanter till undersökningen så sökte jag runt i centrum, på campus, 

använde Internet för att hitta frivilliga personer. Som plats för undersökningen så valde jag 

att hålla den i biblioteket på Högskolan i Skövde eller över Skype (Microsoft CO).  

För att ett barn skulle få vara informant så var de ett krav att målsman godkännande det, 

men även att denne närvarade vid intervjun. Målsman skulle under intervjun befinna sig i 

närheten men på avstånd för att inte influeras av/eller influera barnet. Målsman skulle även 

befinna sig på avstånd ifall att denne själv skulle göra undersökningen efteråt och får då inte 

se bilderna eller veta om frågorna.  
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4 Genomförande  

I det här kapitlet beskrivs arbetsprocessen kring framtagandet av den digitala fåtöljen, vilka 

val som gjordes vid skapandet samt utvecklingen av denna. Fåtöljens 10 olika versioner av 

färger och mönster motiveras och baseras på den relaterade forskningen som finns med i 

arbetet.  

4.1 Bakgrund till textur och material inom 3D-grafik 

I tidigare kapitel beskriver Gibson (1986) något som han kallar för textur. Han beskriver det 

som ytan på ett föremål. Termen textur inom 3D-grafik skiljer sig från det som Gibson (1986) 

beskriver. Inom 3D-grafik så är en textur3 en eller flera karta med information som man 

använder för att beräkna hur objektet ser ut (Goulekas, K. E. 2001). Det är ett material4 som 

behandlar alla texturer, attribut och beräknar hur ytan på 3D-objektet ser ut. Man kan alltså 

manipulera ytan med hjälp av ett material i Autodesk Maya 2012. När man ritar texturer till 

ett 3D-objekt så är det mycket saker som man bör tänka på, vad föremålet ska användas till 

samt miljön som den ska placeras i. I det här kapitlet om genomförande och arbetsprocess 

används termen textur som den används i spelindustrin och inom 3D-grafik. 

4.2 Verktyg 

För skapandet och uppbyggnaden av den digitala fåtöljen har 3D programmet Autodesk 

Maya 2012 använts. För skapandet av texturer så användes programmet Adobe Photoshop 

CS5 i kombination med en Wacom Intous 3 ritplatta.  

Autodesk Maya är ett program som har möjligheter för att skapa och modifiera 3D-objekt. 

Att bygga upp ett 3D-objekt med hjälp av så kallade imageplanes5 gör arbetsprocessen 

snabbare och mer precis.  

För att skapa en textur som ska nå upp till standard så krävs det att 3D-objektet har en bra 

UV-karta6. UV-kartan skapas i Autodesk Maya och användess sedan i Adobe Photoshop för 

att skapa de diffusemaps som finns på fåtöljen.  

                                                        
3 Det finns olika typer av texturer: normalmap (innehåller ljusdata), specularmap (innehåller data som 
visar hur mycket objektet ska reflektera), Bumpmap (innehåller gråskalig data som kan ge illusion av 
djup), diffusemap/colormap (innehåller färgdata som ger objektet dess färg). 
 
4 I Autodesk Maya 2012 så har man ett nodsystem där man kopplar samman alla texturer och 

egenskaper. Den nod som binder ihop alla texturer brukar man kalla för material och det är den som 

appliceras på 3D-objektet. Materialet läser av egenskaperna och som texturerna. 

5  Imageplanes är plana ytor med en bild på där man oftast lägger en referens. Imageplanes kan skapas 
i alla vyer (till exempel framifrån, bakifrån, ovanför, nedanför och från sidorna).  
 
6  En UV-karta är ditt 3D-objekt utvecklat på en 2D-yta. Man lägger ut ytorna som finns på 3D-
objektet så det skapar en karta. När denna processen är gjord så sparar man ner en bild som man 
sedan kan rita på.  
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4.3 Arbetsprocess 

4.3.1 Val av möbel 

I början av projektet så fanns det funderingar kring vad för möbel som skulle användas för 

undersökningen. Funderingar fanns att göra en trästol då den inte har så mycket former och 

är ganska neutral. Jag började med skapandet av stolen men insåg att det inte blev så mycket 

yta som kunde visa upp texturen, vilket skulle medföra att det blir svårt för informanterna att 

ge ett svar på frågorna i undersökningen.  

Under arbetets gång så förkastades idén om den ”neutrala” stolen och istället växte en idé 

fram av att använda en fåtölj. Jag hittade referenser av en fåtölj som heter Eames Lounges 

Chair som jag valde att använda som undersöknings objekt. Eames Lounges Chair är en fåtölj 

som har lite puffade dynor, armstöd, ryggstöd. Undersidan av stolen är gjord av träslag 

medan delarna man använder är gjorda i läder. Det som är bra med fåtöljen är att den har en 

stor yta där mönstren syns.  

4.3.2 Uppbyggnadsprocess 

 

Figur 1 Progression för uppbyggnad av fåtöljen i Autodesk Maya 

Fåtöljen är helt skapad genom en metod som kallas för Sub-D modellering. Sub-D 

modellering innebär att man använder ett högt antal polygoner7 och med hjälp av stöd-edges 

eller kontroll-edges (mindre byggstenar8) formar objektet. Sub-D modellering använder 

                                                        
7 En polygon är definierad av mindre byggstenar som kallas för vertex, edge och face. En polygon är en 
formad platt yta. 
 
8 En edge är en linje eller kant som binder samman två vertexpunkter. En vertexpunkt är en punkt som 
innehåller större mängder information. När tre eller fler vertexpunkter är länkade genom en edge 
mellan varje vertexpunkt så skapas ett face (men bara om ytan är sammansluten).  
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samma grund som polygon modellering fast man använder sig av flera olika divisioner. Om 

polygon modellering använder sig av en polygon-yta, så använder sig Sub-D modellering 

samma yta fast den är delad till mycket mindre delar vilket gör att modellen ser mer rundad 

ut.  

Jag började med att titta på hur stor stolen var och byggde upp en måttstock i Autodesk Maya 

så fåtöljen skulle få rätt proportioner. Måttstocken var 180 cm och skulle representera en 

vuxen människa.   

Jag funderade sedan på vart och hur jag skulle börja med själva fåtöljen men valde relativt 

snabbt att börja nedifrån och gå uppåt. Jag började alltså med att modellera basen/benen 

(samt de delar som håller fast benen i själva stolen). Jag insåg ganska snabbt att basen var för 

liten och förstorade den till en mer realistisk storlek. Sedan modellerades de delar som skall 

vara gjorde av träslag. När väl formen för det som skulle hålla ihop dynorna var skapade så 

fortsatte jag med modellering av dynorna. Till en början var de väldigt enkla och såg 

egentligen bara ut som ett plasthölje. Jag lämnade dynorna i det skicket för att få klart 

helheten av fåtöljen och valde därför att skapa armstöden innan jag gick in på detaljer. När 

fåtöljen hade fått alla de saker som den skulle ha så var det dags för att gå in och börja göra så 

dynorna såg ut som dynor. Modifieringar på knapparna som sitter i dynorna gjordes och 

färgen på de olika delarnas ändrade lite så man lättare skulle kunna urskilja vad som ska ha 

olika texturer och så vidare. Vid den här tiden så börjar fåtöljen mer se ut som en riktig fåtölj 

även om mer detaljer behöver göras/ändras. Arbetet var nu uppe i itteration 10 av 18 och 

mycket av det handlade om att ändra om strukturen i hur dynorna är modellerade. Det 

skedde mycket förändringar i topologin9 i försök att få dynorna att se mer realistiska ut. Man 

ser att det är en fåtölj och vad den försöker efterlikna, men man ser även att något inte är helt 

rätt. Varje itteration gav resultat men resultatet syns mindre för varje gång. Tillslut så kändes 

fåtöljen tillräckligt realistisk och då gjordes en sista ändring där den positionerades om så 

den kändes mer neutral.  

4.3.3 Textureringprocess 

När fåtöljen var färdig så var det dags för att skapa den UV-karta som skulle ligga som grund 

för alla kommade färgtexturerna. Eftersom modellen av fåtöljen var så högupplöst (att den 

använde så mycket polygoner) så kunde jag antingen göra min UV-karta när modellen var 

konverterad till sitt högupplösta läge eller så kunde jag skapa den innan jag konverterade 

den. Jag började att skapa UV-kartan när fåtöljen var i sitt högupplösta läge men insåg 

snabbt att det skulle bli mycket onödigt arbete som skulle kunna kräva mindre tid. Jag 

ändrade därför metod och gick tillbaka ett steg. UV-karta gjordes om med valet att göra den 

när fåtöljen hade så lite polygoner som möjligt. Jag valde också att vrida på kameran så mer 

av fåtöljens diffuse textur syns. Eftersom fåtöljen skulle synas i ett visst läge så kunde jag 

skapa min UV-karta på ett sådant sätt att man lägger mer upplösning på de ställen som skulle 

synas och mindre på de andra ställena som inte var lika viktiga. Det stället som behöver extra 

upplösning är framsidan på ryggstödet eftersom det är den största ytan och det första som 

man ser.  Jag har även valt att lägga liknande delar över varandra på UV-kartan. Genom att 

låta delarna använda samma utrymme på UV-kartan så optimerar man textur-yta och kan 

skapa mer högupplösta texturer (Goulekas, K. E. 2001). Här nedan är en bild på UV-kartan 

(se figur 2). 

                                                        
9 Topologi innebär hur formen för objektet är uppbyggt. Delvis  hur dess geometriska former ser ut och  
hur dessa håller ihop objektet. 
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Figure 2 UV-karta över fåtöljen 

Under arbetet så skapades även en specularmap. En specularmap bestämmer hur mycket 

olika delar på fåtöljen ska reflektera eller glänsa. En person skulle kunna uppfatta ett 

material fel om ett material blänker lika mycket som ett annat, delvis att trädslaget blänker 

lika mycket som metallen. Så genom att ge de olika materialen på fåtöljen olika värden så  

reflekterar de olika mycket ljus. Utöver denna specularmap så skapades en bumpmap. En 

bumpmap ger en illusion av att en plan yta kan ha gropar och upphöjningar. Genom 

upplägget av UV-kartan så kunde man göra så denna bumpmap bara ger en illusion på vissa 

områden. Till exempel så skulle inte att lädermaterialet på stolen ska vara helt slätt så jag 

skapade små upphöjningar i tyget genom en bumpmap. För att skapa denna bumpmap så 

användes bilder på  fotorealistiska texturer. 

Innan arbetet med de olika fåtölj-varianterna började så skapades en grundfärg som skulle 

finnas med i alla varianter (se figur 3). Varför denna grundfärg valdes var eftersom träslaget 

inte kommer ändras och fåtöljens fötter kommer alltid vara samma. Den vita färgen som 

används på tyget nu är den del som kommer bytas ut mot färger och mönster. Varför det 

skapades en grundfärg till fåtöljen var för att slippa göra ytterligare arbete och optimera 

processen kring skapandet av nya varianter. Den praktiska färgläggningen förklaras bara en 

gång då den är liknande för alla texturer.   
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Figur 3 Fåtöljen med grundfärger 

4.3.4 Färgtolkning 
Det är svårt att förklara eller bestämma vad en färg har för association för betraktaren och 

därför så användes olika källor för att få en bredare översikt. Starka eller ljusa färger kan till 

exempel betyda att färgen blir gladare, lättare eller oskyldig skriver Clarke och Costall 

(2008). Mörkar man ned färger så blir de oftast tyngre och drar åt sig mer energi. Clarke m.fl. 

(2008) citerar en person i deras undersökning som säger ”Everthing drowns in black, it 

’takes’ everything into it”. Hur ljus eller mörk en färg är kan förändra associationen till färgen 

hos betraktaren (Clarke m.fl. 2008). Färgerna vitt och svart är färger som ofta kan beskriva 

gott mot ont medan grå är någonstans i mitten. Färgerna kan även associeras till begravning 

(svart) respektive bröllop (vit). Den svarta färgen var det många i Clarkes m.fl. (2008) 

undersökning som svarade med ord som ond, stark och död. Även Adams m.fl. (1973) säger 

att svart är en färg som är väldigt stark och ger intryck av ondska men de säger dock att 

färgen kan vara inaktiv eller passiv. Dem säger även att färgen grå är väldigt svag eftersom 

den inte har någon sida som den står på utan är neutral i mitten av svart och vitt. Den grå 

färgen verkar också enligt Clarkes m.fl. (2008) undersökning vara tråkig och omotiverad. 

Den vita färgen är associerat med ord som fint, änglar, himmel, moln, ljus, hopp, tro och 

rent.  

Färger har en tendens till att variera från person till person och man kan få många olika 

associationer till en färg. Färgen röd kan till exempel för många betyda kärlek, värme, 

passion men den kan lika väl betyda ilska, vrede och energi säger Clarke m.fl. (2008). Varje 

färg har så många olika associationer vilket medför att man får göra en avvägning eller ett 

medelvärde för vad den betyder. Men eftersom att färgerna kan betyda så många olika saker 

så används dem mer som inspiration under arbetet än faktiskt bestämmelser. Det som är 

viktigt att tänka på är hur styrkan av färger samt kombinationen mellan dessa påverkar 

associationen till färgerna.  

Orange och gul precis som röd är färger som framkallar aktiva känslor skriver Clarke m.fl. 

(2008). Den orangea färgen är oftast associerad med värme, lycka och energi. Den har dock 

inte samma värme som den röda färgen som kan associeras med eld utan är mer neutral 

varm. Den gula färgen kan också associeras till värme (samt lycka och energi) men då oftast 

som värme från solstrålar. Den stora faktorn som skiljer dessa tre färger åt är att den röda 

färgen oftast ses som aktiv medan den orangea och den gula färgen ses som passiva färger 
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Clarke m.fl. (2008). Enligt Adams och Osgood (1973) så är skillnaden mellan dessa tre färger 

ungefär densamma som för Clarke och Costall (2008). En skillnad är dock att Adams m.fl. 

(1973) säger att röd är en väldigt stark färg men gul är väldigt svag. Drar man kopplingar till 

gott och ont så skulle man alltså anse att röda (onda) personen vinner över den gula 

(neutrala) personen. Nilsson (1999) skriver att både gul och orange är mer utåtriktade färger 

än röd men att den röda färgen är mer livlig och kraftfull än de andra. 

Clarke m.fl. (2008) skriver att färgerna grön och blå oftast associeras med natur och lugn. 

Det är lugna färger som gör att man kan känna säg avslappnad. Färgerna associeras också 

med fred säger en av deras informanter. Men precis som tidigare färgerna röd, orange och gul 

så finns det också en andra betydelse för grön och blå vilket ofta blir ledsamhet eftersom att 

färgerna kan kännas tunga. Nilsson (1999) skriver dock att färgerna kan betyda djup, visdom, 

lugn och harmoni. Dessa färger associeras till olika saker beroende på hur ljusa eller mörka 

de är då det finns så mycket tyngd i dem. Blå till exempel kan kännas väldigt kall medan grön 

nästan kan bli mer neutral (Clarke m.fl. 2008). Adams m.fl. (1973) påstår dock att blå och 

grön ofta associeras till den goda eller neutrala sidan. Även om dessa färger kan kopplas till 

lugn och harmoni så kan de fortfarande kopplas negativt till illamående och yrsel beroende 

på nyanser och styrka.  

Lila är en färg som många inte riktigt vet var dem ska placera den. I Clarkes m.fl. (2008) 

undersökning så säger 50% att det är en passiv färg från naturen. Den har en neutral roll för 

många men kan variera beroende på om den går mer åt de blå eller det röda hållet säger 

Nilsson (1999).  

Rosa kan anses vara en ljusare version av röd. Clarke m.fl. (2008) menar på att den rosa 

färgen tonar ned det aggressiva och aktiva som finns i den röda färgen. Den rosa färgen är 

också ofta associerad med att vara feminin. Många i undersökningen som Clarke m.fl. (2008) 

gjorde säger att rosa är en ”tjejig” färg och använder ord som fluffig, bubblor, dockor och söt.  

Brun är en färg som inte associeras med så många känslor eller som får så mycket 

uppmärksamhet. Några av informanterna i Clarkes m.fl. (2008) undersökning valde att inte 

svara på färgen brun eftersom dem inte hade så mycket att säga om färgen. Färgen brun 

brukar anses som neutral eller lite negativ eftersom så få har något att säga om den säger 

Clarke m.fl. (2008). Författarna skriver även att de ord som användes var natur, lera och 

jord.  

4.3.5 Fåtöljvarianter – Känsla: Glädje 
För att försöka skapa en känsla av glädje i fåtöljen så användes starka färger med hög 

saturering då Lyons m.fl. (2000) skriver att det ofta är kopplat till den här typen av känslor 

då man får något att se mer attraktivt ut. För att få fram känslan så användes aktiva färger i 

större skala. Varför passiva färgerna valdes bort var för att de kan kännas neutrala och 

känslan av glädje är aktiv i jämförelse med till exempel rädsla. Detta menar på att känslor 

kring glädje gärna är något vi visar medan en känsla som rädsla är något som vi gärna håller 

kvar inom oss och inte vill visa utåt mot andra. Som mönster på variant 1 valdes solar. Dels 

för att solen utstrålar värme och dels för att solen är ett tecken på liv. Dessa solar är väldigt 

”barnsligt” tecknade. Varför solarna tecknades så barnsligt var för att barn brukar ha en 

tendens till att frammana glädje och tanken var att man kanske kan se en koppling mellan 

den barnsliga stilen och solarnas symbolik som liv och värme. Variant nummer 2 av känslan 

glädje gjordes med ungefär samma tankar. Istället för att göra mönster på samma sätt som 

tidigare så tänkte jag på vad barn gör när dem ritar i en lägre ålder (dem kladdar och slänger 
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på färgen på pappret). Med detta i åtanke så användes samma färger som i variant 1 men 

färgerna kastade bara lite här och var. Det var tydligt att det inte blev någon struktur alls i 

detta och istället gjordes fåtöljen ”två-delad” men fortfarande med samma tanke och färg 

som tidigare. I slutet valdes bakgrundsfärgen bort med tanken att låta fåtöljen vara vit som 

ett papper. Det vita står även för det lekfulla barnet som har kladdat ner fåtöljen med färg. 

 

Figur 4 Varianter av känslan glädje. Till vänster är variant 1 och till höger är variant 2.  

 

4.3.6 Fåtöljvarianter – Känsla: Sorg 
För denna känslan är det majoriteten grått som används. Man är väldigt neutral och vill inte 

riktigt synas. Genom att använda mycket grått, svart och vitt så kan man få en kombination 

som är tillbakadragen och passiv. Eftersom den grå färgen ansågs vara tråkig så passar den 

bra in på den sorgliga känslan. Den grå färgen kan också passa in på grund av att man känner 

en saknad av något eller någon. Som mönster för variant 1 så valdes moln och regndroppar. 

Detta val är baserat på många filmer som förhöjer känslan av att något är sorgligt genom att 

göra så det regnar helt plötsligt när något sorgligt inträffar. Variant 2 har ett schackmönster. 

Denna variant använder nästanintill samma färger som variant 1 bara att den inte utstrålar 

samma aktiva känsla på grund av sitt mönster. Skillnaden mellan dessa två varianter är att 

variant 1 aktivt visar sorg genom mönstret med moln och regndroppar medan variant 2 bara 

visar det genom färgval. Tanken med att använda moln med regndroppar är att det är någon 

som gråter. När det gäller variant 2 så kommer mönstret från att någon är delad och grå. 

Halva fåtöljen är fortfarande ”hel” men det är något som fattas. Detta kan till exempel 

återspeglas till att någon har förlorat en vän. 
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Figur 5 Varianter av känslan sorg. Till vänster är variant 1 och till höger är variant 2.  

4.3.7 Fåtöljvarianter – Känsla: Lugn  
När känslan av lugn skapades så var tanken att använda blå och vit samt grön och brun. 

Detta på grund av att det blå och vita skulle symbolisera himmeln med moln medan det 

gröna och bruna skulle symbolisera jorden och naturen. Problemet blev att den gröna samt 

bruna färgen gav ifrån sig en aktivare känsla än den blå och vita. Detta på grund av 

kontrasten som blev när man använde färgerna bredvid varandra. Valet blev därför bara att 

använda de blå och vita färgerna för att i variant 1 skapa en kudde, täcke och moln som 

nästan liknar en säng. Eftersom variant 1 skall vara i annan stil än variant 2 där variant 1 är 

mer tecknad så användes en liten svart rand runt alla moln och kuddar. Variant ett har ett 

motiv som är tänkt att beskriva att man sover eller vilar. Variant 2 som består av himmel med 

moln är tänkt att beskriva att personen ”svävar bland molnen”. Personen bara flyter runt 

bland lätta moln och inte behöver tänka på något alls (det är alltså tänkt att syfta till att man 

dagdrömmer). Den blå färgen är valda baserat på det som Clarke m.fl. (2008) och Nilsson 

(1999) skrev, delvis att den är neutral, passiv och lugnande. 

 

Figur 6 Varianter av känslan lugn. Till vänster är variant 1 och till höger är variant 2.  
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4.3.8 Fåtöljvarianter – Känsla: Kärlek 
För att försöka skapa en känsla av kärlek så användes både aktiva och passiva färger i 

kombination med varandra. Tanken var också att använda mönster som oftast är 

förknippade till kärlek. Tanken med variant 1 är att styrkan ska finnas i bakgrunden och 

sedan att mönstret ska vara mer passivt. Mönstret som är rosa (nästintill vita på grund av att 

vitt associeras till rent, bröllop och liv) och hjärtformade är tänkt att påvisa kärlek medan den 

röda färgen i bakgrunden är där för att stärka känslan men även visa energi. Den röda färgen 

är väldigt stark och därför så blir den automatiskt varm men den kan även förknippas med 

blod.  I variant 2 så är fåtöljen bara färgad i ett mönster av rosor. Varianten har nästan 

samma färg som variant 1 bara att den har ett sorts medelvärde då den inte har helt samma 

vita rosa men inte heller samma typ av stark röd. Mönstret är tänkt att beskriva kärleken 

genom rosorna som man ger bort till den man älskar. Varför ett heltäckande mönster med 

realistiska texturer valdes var för att ingen annan känsla hade liknande mönster. Även om 

variant 2 för de andra känslorna har realistiska texturer så är det inte någon som är 

uppbyggd på bara mönster utan det är en blandning av färg och mönster.  

 

Figur 7 Varianter av känslan kärlek. Till vänster är variant 1 och till höger är variant 2.  

 

4.3.9 Fåtöljvarianter – Känsla: Ilska 
När varianterna för känslan ilska skapades så var tanken att använda rött och svart. Jag 

började med variant 2 då jag inte kunde komma på vad jag skulle använda för variant 1. 

Variant 2 var först tänkt att ha ett gömt ”ansikte” någonstans i texturen som bara skulle synas 

lite dovt. Idén var inte bra och förkastade tidigt i processen. Tanken blev istället att göra 

något som liknade sci-fi men som ändå skulle behålla de svarta och röda färgerna. Först 

skapades en del mönster men detta ändrades fort till linjer längst bredden på stolen. Sedan 

gjordes valet att dela av linjerna i slutet på ena sidan och göra ett mönster som skulle se 

hemskt ut.  För variant 1 så användes liknande färger som variant 2. Funderingar fanns om 

att göra en liten ”comic-strip” med en ruta på varje kudde som skulle vara två som står och 

skriker på varandra och som i slutet resulterar i slagsmål. Även denna idé förkastades tidigt i 

processen och istället utnyttjades de moln som tidigare användes för att förmedla känslan 
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”sorg”. Dessa moln förändrades på så vis att man bytte regndropparna mot blixtar. Det 

testades att bara använda de svarta och röda färgerna som användes tidigare men det fick 

inget bra resultat. Jag valde då att lägga in gul som i detta fall förtydligar styrkan och energin 

som kommer från den röda färgen. Att lägga in den gula färgen var en risk då den också kan 

ses som lycka.  

 

Figur 8 Varianter av känslan ilska. Till vänster är variant 1 och till höger är variant 2.  

 

4.3.10 Sammanfattning av arbetsprocess 
Under projektet har tio stycken varianter av en fåtölj tagits fram med hjälp av beprövad 

arbetslivserfarenhet och teorier om färg, designsemiotik och visuell perception. Ambitionen 

var att skapa varianter av en fåtölj som skulle spegla olika känslor men som står ut gentemot 

varandra. 

Variant 1 av varje känsla gjordes väldigt stark och tydlig. Variant 1 av varje känsla var också i 

annan stil än variant 2 som var tänkt att vara mer ”realistisk”. Variant 1 av varje känsla är 

uppbyggda i en stil som är mer tecknad. De har relativt lättförståliga motiv och deras färger 

är tagna från rubriken angående färgtolkning. Variant 2 av varje känsla var skapad med 

realistiska fototexturer för att få ett mer ”realistiskt” eller ”designat” utseende. Variant 2 för 

varje känsla skulle inte vara lika tydlig som variant 1 vad de faktiskt speglar för känsla. Det 

som är samma för variant 1 och 2 är färgerna de använder.  

Tanken inför undersökningen var att visa upp variant 2 varje känsla först för att inte 

personerna ska kunna koppla det starka och mer lättförståliga motiven från variant 1 av varje 

känsla. På detta sätt kunde man se om informanterna kunde tolka färgerna och mönstren av 

en mer realistisk stil men sedan även se om det är enklare eller likadant med de som var 

ritade i mer tecknad stil. 

Inför undersökningen så skrevs fåtöljerna ut på papper. De skrevs ut i en större storlek för att 

informanterna skulle kunna se detaljer såväl som urskilja mönster. 
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5 Analys och utvärdering 

5.1 Utvärdering 

I undersökningen användes en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervju. 

Intervjun delades upp i två delar. Den första delen bestod av intervjufrågor kring de 

realistiska varianterna av fåtöljen. När den här delen av intervjun var avklarad så fick 

informanten veta att den nu skulle få se mer tecknade varianter av fåtöljen. Innan själva 

undersökningen påbörjades så fick informanten veta att det var inte själva fåtöljen som skulle 

utvärderas utan färgerna och mönstren på tygytan. Informanterna fick beskriva vad fåtöljen 

fick dem att tänka på och detta ledde sedan fram till vad för känsla som de tyckte 

associerades med fåtöljen eller om det inte fanns någon direkt känsla bakom den. Här nedan 

finns ett exempel på hur intervjun var utformad och hur strukturen för bildvisningen 

genomfördes.  

1. Intervjun påbörjas. 

1.  Informanten får informaion. 

 

2. Informanten får se en bild på fåtöljen i sin grundfärg. 

1.  Det sker en förklaring vad det är som informanten skall titta på. 

 

3. Nu visas första bilden för undersökningen, som är på en realistisk variant av 

fåtöljen. 

1.  Informanten får frågan ”Får du association till någon känsla när du ser 

den här fåtöljen?” 

2. Informanten beskriver vad den känner och vad den associerar till fåtöljen 

(i vissa fall inget alls). 

3. I vissa fall så har informanten svårt att beskriva ordet på känslan som 

denne beskriver och får då ett par olika förlag på känslor som är 

närliggande till det denne beskriver. 

4. I det här stadiet sker följdfrågor om det skulle behövas. 

4. Nästkommande bild visas upp och processen repeteras. 

5. Efter uppvisandet av de fem första realistiska varianterna så informeras 

informanten om att det nu kommer visas fem varianter som har en 

tecknad/cartoon stil.  

6. Del två påbörjas och processen repeteras då för de nästkommande fem bilderna  

på samma sätt som för tidigare bilder. 

7. Intervjun avslutas och informanten tackas för sitt deltagande i undersökningen. 

Intervjun utfördes på 17 personer i åldern 20-30 år då det var svårt att finna informanter i 

övriga åldrar som hade tid. Intervjuerna utfördes på olika sätt, några av intervjuerna utfördes 

över Internet genom programmet Skype (Microsoft CO) medan andra gjordes på plats i 

skolans lokaler. Över Skype (Microsoft CO) så visades bilderna upp genom att man delar med 

sig av sin egen bildskärm till den andre parten som då kunde se bilderna. När intervjun 

gjordes på plats så visades bilderna upp för informanten via en dator. Informanterna 

tillfrågades om det ville vara med och om deras svar fick användas för undersökningen. Alla 
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tillfrågade informanter tackade ja och intervjuerna tog mellan 15-25 minuter beroende på hur 

länge informanten tänkte och hur utförliga svar de gav.  

På grund av att det var svårt att få informanter som var under åldern 20 och över åldern 30 

så förminskade jag målgruppen till följande (se tabell 1 nedan) ”informanter under 19”, 

”informanter mellan 20-30” och ”informanter över 30”. Även efter jag gjorde den här 

ändringen var det svårt att tag på informanter som inte tillhörde åldersgruppen 20-30 år. För 

mer detaljerad åldersfördelning se tabell 2. 

 

Tabell 1 Tabell över fördelning av kön och åldersgrupp av informanter. 

 

Tabell 2 Tabell över fördelning av kön och åldersgrupp av informanter (i åldern 20-30). 

Varje informant fick titta på tio bilder var vilket resulterar i 170 stycken bilder totalt som har 

blivit undersökta. Diagramet nedan (se tabell 3) visar hur många bilder som blev associerade 

med en känsla eller ett ledord som är tolkningsbart till en känsla. Diagramet visar även hur 

många bilder som inte blev associerade till något känsla. Ungefär var sjunde bild 

associerades inte till någon känsla enligt undersökningen.  
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Tabell 3 Ett diagram som visar antalet bilder som blev/inte blev associerades till känslor 

5.1.1 Utvärdering av fåtölj-varianterna 
Utvärderingen av de olika varianterna av fåtöljen baserades på svaren från informanterna. I 

de diagram och tabeller som finns under detta kapitel så är svaren sammansatta till liknande 

svar (alla svar finns mer detaljerade i appendix B och intervjuerna finns i appendix C). Här 

nedan ser vi en bild på den realistiska varianten av fåtöljen som skapades för känslan glädje 

(se figur 9). Den här fåtöljen fick olika känslor associerade till sig av informanterna. Några av 

de olika känslorna som informanterna kände var glädje, kaos, avsmak, sorg, obehag, avsky 

och stress. Det var informanter som svarade att de trodde någon hade kastat på någon 

smörja, färg, ägg eller liknande vätska på stolen och kände därför att dem inte skulle vilja 

sitta i den på grund av det. De kopplade därför till en känsla av avsmak eller avsky. De som 

kopplade till glädje såg oftast den barnsliga delen och associerade det till något som var 

roligt. De som svarade att det kände en viss stress tyckte att mönstret kändes obehagligt och 

för impulsivt. Som diagramet visar (se tabell 4) så är avsky den känslan som fick högst 

associeringar för denna fåtölj med sex associeringar medan glädje som fåtöljen var gjord för 

bara fick tre associeringar. 

 

Tabell 4 Diagram för den realistiska fåtöljen med känslan glädje. 
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Figur 9 Bild på den realistiska stolen för känslan glädje. 

Här nedan ser vi en bild på den realistiska varianten av fåtöljen som skapades för känslan 

”ilska” (se figur 10). Precis som föregående fåtölj och några av de som tas upp senare så har 

den här fåtöljen fått olika känslor som respons också. Informanterna har förklarat att de 

känner både glädje, ilska, lugn, kärlek, obehag och fridfullhet för den. Ungeär fem av 

informanterna förklarade att det tyckte om färgen och kände därför av lugn eller glädje på 

grund av det. Två informanter sa även att röd är en färg som dem förknippar med kärlek och 

därför tyckte dom den såg cool eller häftig ut men även kärleksfull också. Andra tyckte den 

såg väldigt ond ut och kände starkt obehag från fåtöljen medan en annan kände rädsla och 

avsky då en inte riktigt visste vad som hade ”hänt” med fåtöljen och den kändes skrämmande 

på det sättet. Som diagramet visar (se tabell 5) så är ilska den känslan som fick högst 

associeringar för denna fåtölj med fem associeringar. En annan känsla som fick högt antal 

associeringar var glädje som fick fyra associeringar trots att ilska och glädje är nästintill 

motpoler till varandra. 

 

Tabell 5 Diagram för den realistiska fåtöljen med känslan ilska. 
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Figur 10 Bild på den realistiska stolen för känslan ilska. 

Här nedan ser man bilden på den realistiska känslan som var tänkt att vara kärlek (se figur 

11). Även denna fick blandat resultat från informanterna men inte med lika stor spridning 

som de tidigare. De två största associationerna för den här fåtöljen var glädje eller obehag 

och avsky. Det fanns även informanter som kände empati eller fridfullhet. De flesta som 

svarade glädje tänkte tillbaka på sina yngre år och sa att den här fåtöljen var en typisk 

”mormors”-fåtölj. Dem berättade då genast att det kände en stark känsla av glädje till denna. 

De andra som svarade avsky eller obehag kände mer eller mindre att det själva inte skulle 

vilja ha en sådan fåtölj utan ville mest komma ifrån den så snabbt som möjligt. Många av 

informanterna kände även att mönstret på fåtöljen var för mycket, att det var för plottrigt. 

 

Tabell 6 Diagram för den realistiska fåtöljen med känslan kärlek. 
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Figur 11 Bild på den realistiska stolen för känslan kärlek. 

Bilden som var tänkt att återspegla känslan lugn (se figur 12) var den som flest informanter 

associerade till samma typ av känslor. De flesta använde ord och känslor som glädje lugn, 

harmonisk, frihet, lätt, possitiv och mysig. Det var endast två stycken informanter som inte 

höll med om denna känsla som fåtöljen skulle återspegla. Dessa två svarade att det inte 

associerade någon känsla till fåtöljen. Det här har varit den fåtölj som informanterna lättast 

kunde associera till samma saker med elva stycken associeringar till lugn och fyra till glädje. 

 

Tabell 7 Diagram för den realistiska fåtöljen med känslan lugn. 
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Figur 12 Bild på den realistiska stolen för känslan lugn. 

Fåtöljen som skulle återspegla känslan för sorg (se figur 13) har fått varierande svar men 

ändå inom samma ram av känslor. De flesta ledorden eller känslorna som har dyky upp hos 

informanterna är avsaknad, bitterhet, stress, obehag, avsky, uttråkad, kaos uppgivenhet och 

dysterhet. Mycket av resonemanget hos informanterna var att dem inte visste hur dem skulle 

tolka det tvådelade mönstret. Några ville att mönstret skulle sträckt sig över hela fåtöljen och 

kände sig därför irriterade eller kände lite ångest. Det var sex stycken som svarade att de blev 

stressade på grund av schackmönstret och att det är så mycket för ögat att ta in medan den 

andra sidan är helt ”kal”. Orden eller känslorna som informanterna valde är dock riktade mot 

det sorgsna, ensamma eller dystra hållet som var planerat.  

 

Tabell 8 Diagram för den realistiska fåtöljen med känslan sorg. 

5 

3 6 

1 
1 1 

Sorg

 Ingen känsla

 Stress

 Avsky

 Glädje

 Irriterad



 

 28 

 

Figur 13 Bild på den realistiska stolen för känslan sorg. 

Här börjar bilderna för de varianter som är tecknade och första bilden var gjord för känslan 

ilska (se figur 14). Den här bilden delade sig i två olika grupper av resultat. Den ena delen var 

de informanterna som svarade att de fick fram en glädje känsla då det tyckte fåtöljen var så 

barnslig och rolig. De tänkte tillbaka till barndomen och kände en känsla av nostalgi. På den 

andra sidan så fanns den gruppen av informanter som direkt såg att den här fåtöljen var 

ilsken och baserade det på de röda molnen tillsammans med blixtar och den svarta 

bakgrunden. Varför resultatet för den här varianten blev associerad till så mycket glädje 

känslor kan bero på att det var den första tecknade fåtöljen som visades. Även om 

informanterna fick veta att det skulle komma fem stycken tecknade varianter så kan mycket 

av de barnsliga eller nostalgiska känslorna ha givits till den här. Åtta informanter svarade 

glädje medan bara sex stycken svarade ilska. 

 

Tabell 9 Diagram för den tecknade fåtöljen med känslan ilska. 
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Figur 14 Bild på den tecknade stolen för känslan ilska. 

Här nedan ser vi den tecknade varianten för kärlek (se figur 15). De flesta informanterna 

förstod direkt vad den var tänkt att föreställa men eftersom informanterna hade olika 

bakgrunder och olika erfarenheter av relationer så svarade en av informanterna att den 

kände sorg medan andra kände glädje och lycka. Många av informanterna tyckte även att 

mönstret var för mycket och att det skulle varit färre hjärtan för att det skulle bli lite mer 

seriöst. Några uttryckte sig att de tyckte att det kändes som ”fjantig/överdriven kärlek”. Det 

var till och med en av informanterna som kände sig lite illamående eller snurrig på grund av 

att det är så mycket för ögat att ta in av mönstret. Majoriteten av informanterna svarade en 

blandning mellan kärlek och glädje och vissa informanter svarade även båda.  

 

Tabell 10 Diagram för den tecknade fåtöljen med känslan kärlek. 
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Figur 15 Bild på den tecknade stolen för känslan kärlek. 

Efter att man visat tidigare bild så visades fåtöljen som skapades för känslan lugn (se figur 

16). Informanterna hade olika åsikter om den här fåtöljen men deras svar ledde till liknande 

svar i slutändan. Många sa direkt att det såg ut som en tandläkarstol och att den såg väldigt 

stel ut. Det var även informanter som direkt sa att det var väldigt fyndigt att det såg ut som 

kuddar och täcken. Att den kändes betryggande och ”hemma” samt kopplade till den lugna 

känslan som den var skapad för. Det var även den här som informanterna hade svårast att 

förklara. Några av informanterna kände sig nyfikna på vad det var för mönster eller vad det 

skulle föreställa. Informanterna delade sig i två grupper där ena halvan svarade lugn (sex 

stycken) och den andra svarade att de inte kunde associera en känsla med denna fåtöljen 

(fyra). 

 

Tabell 11 Diagram för den tecknade fåtöljen med känslan lugn. 
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Figur 16 Bild på den tecknade stolen för känslan lugn. 

Informanterna gav ett ganska direkt svar på att detta var en fåtölj som utstrålade glädje. 

Vissa tyckte att det var på grund av dess utseende med alla solar och färgen medan vissa 

tyckte bara den såg rolig ut. Det fanns dock informanter som tyckte den var jobbigt att titta 

på och för att det var för mycket av mönstret. Det var tre stycken som inte kände någon 

association till någon känsla. Tio stycken svarade att det associerade känslan glädje till den 

här fåtöljen. 

 

Tabell 12 Diagram för den tecknade fåtöljen med känslan glädje. 
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Figur 17 Bild på den tecknade stolen för känslan glädje. 

Den sista bilden som visades upp i intervjun var bilden på den sorgsna fåtöljen i figur 18. 

Informanterna verkade direkt förså symboliken med regnet och molnen och det var många 

som berättade att den såg väldigt deprimerande ut. Informanterna kopplade till sorg, 

dysterhet, ensamhet och tråkig. Det fanns även de informanter som associerade regnet till 

irritation eftersom det var tråkigt med regn och moln. Elva informanter svarade sorg vilket 

den var ämnad för medan bara en kände glädje och två kände lugn. 

 

Tabell 13 Diagram för den tecknade fåtöljen med känslan sorg. 
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Figur 18 Bild på den tecknade stolen för känslan sorg. 

5.2 Analys 

Genom att lägga samman resultaten från de olika bilderna så kunde man få en lite mer 

enhetlig bild av undersökningens resultat. Här i sammanställningen så har resultatet ställts 

mot den tidigare forskning som gjordes under metod och litteratur delen av arbetet.  

5.2.1 Analys av färgtolkning  
Den tidigare forskningen kring färglära påvisar att alla färger betyder mer än bara en sak 

Nilson (1999) & Clarke m.fl. (2008) & Adams m.fl. (1973). Informanterna i undersökningen 

stärker detta påstående. Även om bilderna var tänkte att påvisa en speciell känsla så 

kopplades ibland dess färger till något helt annat. Som exempel så kan man använda sig av 

fåtöljen i figur 10 (sida 25). Fåtöljen var tänkt att kopplas till en ilsken eller ond känsla men 

några av informanterna tolkade färgerna till glädje och kärlek. Förmodligen för att 

informanterna har olika upplevelser och tidigare personliga kopplingar till färgerna (det här 

diskuteras vidare under rubriken ”diskussion”). Informanterna i undersökningen gick dock 

emot vad Adams m.fl. (1973) & Clarke m.fl. (2008) påstår om tolkningen av svart färg 

tillsammans med andra färger. Vanligtvis så skall den svarta färgen göra så att de andra 

färgerna skapar en ”mörkare” känsla och i det här fallet så spelade det ingen roll eftersom 

informanterna hade egna preferenser om färgen.  

Vissa färger var lättare för informanterna att tolka då många direkt svarade att den blå färgen 

gjorde dem lugna enligt figur 12 (sida 26). Dock var det många som kopplade helheten av den 

bilden till en varm sommardag vilket inte riktigt stämmer färgmässigt ihop med den ljusblå 

färgen som borde vara kyla enligt Clarke m.fl. (2008) & Nilsson (1999). Helheten mellan färg 

och mönster gjorde så att färgen tolkades på ett helt annat sätt än vad den ”borde” göra. Det 

verkade som att informanterna hade lättare att förstå och urskilja vissa färger och mönster 

framför andra.  

Mina teser om hurvida de olika grupperna av fåtöljer skulle tolkas till en specifik känsla 

bevisades fel snabbt, precis som tidigare forskning från Manav (2006) och Arnheim (1974) 

påvisade. Deras forskning påstår att människor får olika associationer till en färg eller 

form beroende på individens tidigare erfarenhet. Även om teserna om de olika känslorna 
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var fel så ändrar det inte resultatet för själva frågeställningen. Det här tas upp under 

rubriken ”svar på frågeställningen” (sida 31). 

5.2.2 Analys av symbolik i mönster  
Precis enligt det som skrevs tidigare så kunde vissa mönster ändra betydelsen på färgerna i 

undersökningen enligt det påvisade resultatet som informanterna har givit i undersökningen.  

Manav (2006) och Arnheim (1974) påstår båda två att känslor, tidigare upplevelser och 

händelser spelar roll i hur informanten uppfattar en viss färg eller en form (i det här fallet 

ett mönster). I vissa fall kunde vi se hur färgen ändra uppfattningen av ett mönster och 

tvärt om. Om man tar ett exempel med fåtöljen från figur 18 (sida 29) som skulle 

föreställa en känsla av sorg, så kunde den här fåtöljen uppfattas som lugnande eller till 

viss del som glädje. Även om mönstret påvisar en symbolik som direkt borde kopplas till 

ensamhet, sorg och en dyster stämmning så var det några som tolkade mönstret till lugn 

på grund av färgen som dessa i sin tur associerade till något neutralt och vänligt. 

Personen kunde i sin tur ha en personlig preferens om att regn är bra för naturen och 

därför tycka att den här bilden är glad. Det finns så mycket mer som spelar in än bara 

färgval och mönster. Det här diskuteras vidare under rubriken diskussion. 

5.2.3 Jämförande av statistik mellan realistiska och tecknade bilder  
När man jämför tidigare statistik angående bilder som inte blev associerade till känslor med 

om det fanns någon skillnad mellan de realistiska varianterna och de tecknade, kom det fram 

att det inte var någon skillnad. Svaret som kom ut var att elva bilder kom från de realistiska 

bilderna och de restrerande elva bilderna kom från de tecknade varianterna. Det var alltså 

lika många bilder från vardera grupp som informanterna inte kunde koppla till en känsla. 

Enligt resultatet från undersökningen så påvisar dock att det var lättare att förstå vilken 

känsla som var tänkt att associeras med fåtöljen. De flesta informanterna svarade med att ge 

den känslan eller känslor som ligger nära det känslor som var tanken att informanten skulle 

associera till.  

5.2.4 Svar på frågeställningen 
49 av dessa 170 bilder stödjer min tes angående bilderna och dess olika känslor med exakt 

den känslan som det var tänkt att det skulle bli. Informanterna har även angett svar som är 

väldigt närliggande eller synonymer till dessa känslor. På 79 av de 170 bilder så är svaren 

liknande de teser som fanns angående associationen till en känsla.  

Däremot är det 148 av 170 bilder som påvisar att man kan på något sätt associera en känsla 

till det tredimensionella objektet. 

Det fanns ingen fåtölj som inte någon gång kopplades till en känsla. Det här skulle kunna 

tyda på att personer känner olika beroende på tidigare erfarenheter i livet och hur deras 

personlighet är. 

Även om individerna inte hade samma association av känslor som det var tänkt att vara så 

utgör inte det en fara för resultatet av undersökningen som är tänkt att svara på 

frågeställningen ”Kan man styra betraktarens visuella perception av ett 3D-modellerat 

föremål och få denne att associera till olika känslor genom att förändra ett föremåls mönster 

och färg?”. Frågeställningen handlar om ifall man kan associera en känsla till ett objekt, inte 

vilken känsla till vilket objekt.   
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Med statistiken ovan och som resultatet ser ut så påstår jag att man kan associera en känsla 

till ett tredimensionellt objekt genom att använda rätt metoder. Det är dock svårare att 

bedömma vilken association som kommer ske till objektet. Det verkar som att många 

individer tolkar objektet, dess färger och mönster till en specifik händelse eller upplevelse i 

deras liv och därefter associerar den händelsen med en känsla. Känslan associeras inte direkt 

till objektet utan det måste finnas någonting bakom för att individen skall kunna göra 

associationen. Det här skulle kunna stödjas till viss del av det som Manav (2006) och 

Arnheim (1974) skriver om. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Tillsammans med tidigare forskning så påvisar undersökningen att färger och mönster 

uppfattas olika av individer med olika upplevelser och livshändelser. Resultatet av 

undersökningen påvisar att man kan koppla en känsla till ett objekt. Vilken känsla som 

kommer associeras med objektet är dock inte uppenbart. Undersökningen stämde till viss del 

överens med de färgteorier som finns i metod och litteratur delen i arbetet. Det finns ingen 

direkt manual för känslor och färg utan man bör använda sig av fler än en källa när man gör 

dessa val. Det är inte alltid uppenbart vilken eller vilka färger som kommer skapa vilken 

känsla.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Diskussion kring betydelser av färg och form 
När Disney skapar sina skurkar så tolkar jag det oftast som att det är mer än personligheten 

som spelar roll. Deras val av färgscheman och kläder spelar stor roll för hur man uppfattar 

skurkarna. Det är samma med huvudkaraktären och bikaraktärer, titta bara på Anden i 

Aladdin (1992). Anden är den goda och är av ljusblå färg medan Jafar (när han är i form av 

en ande) är helt illröd. Har Disney någon baktanke med att göra såhär eller är det bara 

slumpmässigt utvalt? Nilson (1999) säger att färgerna påverkar oss fysiologiskt på ett sätt 

som att rött ljus kan höja blodtryck och öka andhämtningsförmågan. Han säger också att den 

blå färgen har motsatt effekt, att den är mer lugnande. Jag tolkar det som att Disney har en 

baktanke med sina färgscheman. Fågeln i Aladdin (1992) är ju en bikaraktär som ändras 

igenom filmens gång. Färgschemat som används för honom är rött och blått (tillsammans 

med den gula näbben), under större delen så är han på den onda sidan men i slutet så blir 

han god och hjälper Aladdin att förstöra Jafars lampa. Större delen av fågelns kropp är röd 

och det är bara några fjädrar som ä blå. Enligt min observation, så kan man tolka 

färgschemat till hur karaktären kommer bete sig igenom filmen. Onda och goda kulörer 

används flitigt i både nyare och lite äldre animerade filmer. Som Nilson (1999) beskrev 

färgerna så är grön en lugn och harmonisk färg. Om man observerar huvudkaraktären i 

filmen Robin Hood (1973) som är gjord av Disney, så har han en ljusgrön klädsel. Karaktären 

är en väldigt lugn och harmonisk person och det märks igenom hela filmen. Nilson (1999) 

påpekade ju att den gröna färgen hade lugn och harmonisk inverkan, kan det vara så att 

Disney valde just den färgen för att ”överdriva” karaktärsdraget? Enligt mig så är 

sannolikheten stor men det är förmodligen bara skaparna som vet. Som ett sista exempel så 

tänkte jag nämna Lejonkungen (1994) som också är skapad av Disney. I lejonkungen så är 

det två bröder, som är fadern (till huvudkaraktären) och hans bror. Mufasa som är fadern är 

väldigt ljus i sina färger och väldigt ståtlig i sitt kroppsspråk. Scar som är hans bror har 

väldigt mycket mörkare färger. Även om båda är bruna i sin grundfärg, så drar sig Mufasas 

färg mer mot vit och Scars färg mot röd. Även här kan man se skillnad och dra likheter till 

Nilsons (1999) påstående om färg.  

Om man kopplar det här till undersökningen, vad hade i så fall hänt om man hade gjort helt 

andra kulörer på mönstren? Vad hade hänt om man hade gjort mönstrena på fåtöljen i figur 

15 (sida 28) i gråskala? Enligt några av informanterna i undersökningen så skulle dem 

förmodligen börjat tänka på något sorgset istället för något sött och gulligt. Om man tänker 
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sig att fåtöljen skall återspegla en typ av skurk, hjälte eller bara en sidokaraktär, hade man 

skapat texturerna (färgerna och mönstren) med annorlunda tankesätt? Hade det gjort någon 

skillnad om man hade skapat texturerna med Disneys färgläggning i åtanke? Det här är något 

som man skulle kunna testa i framtida forskningar kring färger och mönster.  

En annan diskussionspunkt som är viktig inom området för färger är hurvida de ändras 

beroende på tidigare erfarenheter som resultatet antyder är ett stort problem. En referens 

som tillkom i slutet av arbetet är Manav (2006) som skriver om hur färger och dess 

innebör tolkas beroende på personens tidigare erfarenheter och livshändelser. Även 

Arnheim (1974) skriver liknande om detta problem och båda påstår att människan tolkar 

och associerar färg och form med tidigare upplevelser. Vissa informanter tyckte helt olika 

jämfört med andra och det skulle kunna bero på deras preferenser, upplevelser och 

annat. Om en person är mer känslosam i sin personlighet så kanske det beror på hur den 

här personen har levt tidigare och vad den har fått uppleva i sina yngre åldrar. Det här är 

något som man skulle kunna använda och testa i en framtida undersökning.  

6.2.2 Förändring av svarsalternativ i intervjun 
Förändring skedde av bildvisning där svarsalternativen togs bort för att inte leda 

informanterna in i känslor som dem kanske inte annars skulle svara utan de fick hjälp med 

att namnge den känslan som de förklarade i intervjun. Intervjun skulle varit strukturerad på 

ett så sätt att informanten fick svarsalternativ tillsammans med bilden (se appendix A). 

Förändringen skedde just på grund av problemet att det här kanske skulle vägleda 

informanten in på ett svar som de annars kanske inte hade svarat. I undersökningen så var 

det många av informanterna som svarade annorlunda än de känslor som var tänkt men dem 

gav också en mycket bredare förklaring på varför de kände så. Detta tycker jag tyder på att jag 

gjorde rätt val i att plocka bort svarsalternativen. 

6.2.3 Diskussion kring ålder på informanterna 
Något som jag känner saknas i den här undersökningen är en utspridd grupp informanter. De 

informanter som jag har lyckats få tag i som har varit villiga och haft tid att göra 

undersökningen är alla inom samma åldersgrupp (20-30 år). Jag hade gärna sett att det 

fanns en större spridning men det har tyvärr inte varit lätt att få tag på yngre såväl som äldre 

informanter. Jag tror som sagt tidigare att än större spridning skulle ge ett annorlunda 

resultat då många barn inte har samma influenser av färg som vuxna har.  

6.2.4 Genus och kultur 
Om man tittar på resultatet från undersökningen så påvisar detta att känslorna som 

associeras med olika färger och mönster inte är bestämt. I min undersökning var jag enbart 

avgränsad till den västerländska färgstilen och färgvalen. Vad hade istället hänt om man hade 

gjort en större undersökning med flera olika kulturer?  Eller bör man än en gång återgå till 

diskussionen om hurvida färger och mönster ändras beroende på upplevelser? Jag tror att 

man behöver se till båda aspekterna för att ta reda på problemet. Man behöver jämföra de 

olika kulturernas syn på färgteori men man behöver även ta i beaktning vad individen har 

gjort tidigare i livet, vad den har upplevt och vad den har gjort. 

Vad gäller genus så återgår jag gärna till tidigare diskussion om hur färger och mönster 

uppfattas olika beroende på erfarenheter. Jag tror inte att det handlar så mycket om hurvida 

det är en man eller kvinna som ser på bilderna och skall tolka utan vad dessa personer har 

varit med om tidigare i sitt liv.  Jag tror nästan att ålderskillnaden mellan individer har större 
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betydelser än om hurvida personen är man eller kvinna. Om man då ser till barns syn så 

kanske man skulle kunna dra slutsatser om hur barnet har levt eller hur det har blivit 

uppfostrat? Genus frågan bör skilja sig beroende på vilken uppfostran och vad barnet har fått 

göra när det var yngre eller vad det gör i den åldern som det är i. Om man istället tar en 

gammal person så kommer den här har massa minnen som förmodligen är både possitiva 

och negativa. Hur skulle denna individen påverkas och vad skulle den svara ? Skulle den vara 

mer neutral på grund av att det possitiva och negativa tar ut varandra eller förstärks bara det 

starkaste känslorna? 

6.3 Framtida arbete 

En av sakerna jag funderar över är om färgerna har så stor betydelse för spelet eller om man 

faktiskt kan använda alla färger till alla spel, eller kommer känslan av spelet då att förändras. 

Genom den här undersökningen så hoppas jag på att framtida forskning ska kunna få fram 

om känslor har betydelse för spelet samt att studier kring spelutveckling ska kunna utvecklas 

vad gäller färg och mönster. 

Kommer informanterna att ”skapa” sig en omgivning till min möbel då Gibsons teorier om 

affordance säger att man redan har en syn på miljön innan man ser den? ”Finns” det då en 

omgivning kring min fåtölj även fast den inte har någon egentligen? Eller kommer bara 

informanten tänka vilken omgivning den skulle passat i? Under en intervju med en av 

informanterna så beskrev denne personen hela tiden stolen i en omgivning som han skulle 

placera den i. Kan det finnas någon koppling till Gibsons teorier om affordance? 

En tanke som jag hade varför fåtöljen i figur 14 (sida 27) fick så många att välja en känsla av 

glädje kan bero på att det var den första fåtöljen som visades av de mer tecknade. Det kan då 

ha hänt att informanten tyckte att den tecknade känslan i bilden skapade en barnslighet som 

dem inte hade sätt i tidigare bilder. Skulle resultatet av den här bilden blivit annorlunda om 

man hade laggt den på en annan plats i undersökningen? Hade resultatet av undersökningen 

ändrats om man istället hade blandat varianterna och tagit några av de tecknade fåtöljer in 

emellan de realistiska? 

Det finns många olika vägar som man kan gå om man skulle arbeta vidare med det här 

arbetet. Många av det frågor som man kan använda sig av är beskrivna i det här kapitlet och 

om jag skulle ta vidare det här projektet under en längre tid så skulle jag förmodligen börja 

titta på hur resultaten skulle förändras genom att behålla samma mönster på varje fåtölj men 

ändra deras färger till näst intill motsatser av vad det är på de olika fåtöljerna nu.  Jag skulle 

även försöka få mer informanter i mer spridda åldrar då jag fortfarande tror att, som jag 

skrivit i tidigare kapitel, att barn och vuxna har olika syn på de olika färgerna och mönstren. 

Om det är ett företag som skulle ta över forskningen över en längre tid så hade det varit ett 

väldigt spännande koncept att koppla ihop min undersökning med Gibsons teorier om 

affordance. Skulle man exempelvis kunna göra olika miljöer och placera olika fåtöljer i dessa? 

Eller på samma gång undersöka ifall personerna influeras av tidigare bilders mijlöer för att 

dra slutsatser om nästkommande? Även att koppla ihop det här med tidigare diskussion om 

färger och att byta ut dessa men behålla mönstren. Skulle detta kunna ge en bredare bild i 

sammanhangen eller blir det då för mycket olika variabler på samma gång för att det skall ge 

ett helhets resultat? Under intervjuerna i denna undersökningen så förklarade många av 

informanterna miljöer till fåtöljerna (fiktiva miljöer som inte finns på riktigt) där de skulle 

kunna vara. 
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Ifall det vidare arbetet skulle utföras för psykologiskt tänkande så skulle jag valt att gå vidare 

med färger och hur dessa förändras beroende på erfarenheterna i livet, att gå in på ett 

djupare plan varför informanten tycker just så om varje fåtölj. Att sedan jämföra och se om 

det finns likheter mellan olika livshändelser som skapar en viss känsla för en färg eller ett 

mönster. Även här behöver man använda sig av en mer utspridd åldersgrupp vilket kan vara 

svårt att få tag i.  

Ett annat förslag skulle vara emot ett spelföretag. Att faktiskt placera de olika fåtöljerna i en 

miljö för att se ifall tidigare tankar kring hur objektet blir behandlat. Hurvida informanten 

ser att objektet skall vara där eller inte, ifall det passar in och om man skall interagera med 

det som spelare. 
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Appendix A  -  Designdokument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt förslag på bilderna som visas för informanterna i intervjun. 

Informanterna säger vad dem skulle välja för känslouttryck. 

Dem ska även förklara om det är på grund av färg eller mönster. 

Appendix A. 
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Variant
Känsla

Person1 
Person2

Person3
Person4

Person5
Person6

Person7
Person8

Realistisk
Glad

Ledsen
Ingen känsla

Upprörd, bitter,
Rörig, Kaos

Sorg, Ledsam
het

Hum
or, avsm

ak
M

indre avsky
Avsky

Realistisk
Ilska

Ilska, arg.
Glädje

lite kärlek, nyfikenhet
Värm

e och lugn
Onsdka, Nyfikenhet

Ingen känsla
Glädje

Ingen känsla

Realistisk
Kärlek

Glad och possitiv
Besvärad, jobbigt

Glädje, 
Obehag

Glädje, 
Behag, glädje

Ingen känsla
Ingen känsla

Realistisk
Lugn

Lugn, m
ysighet

Lugn och harm
onisk

Lugn harm
onisk

Neutral, ingen känsla
Harm

onisk, glad
Possitiv, harm

onisk
Ingen känsla

Glädje och frihet

Realistisk
Sorg

Lite sorgsen och stressad
Bitterhet, avsaknad

Ångest, stress
Obehag, avsaknad

Avsky
Stressad, förvirrad

Neutral, ingen känsla
Ingen känsla, tråkig

Cartoon
Ilska

Ilska
Lite glädje

Glädje, barnslighet
Glädje, nostalgi, barnslig

Ondska, ilska
Glädje

Barnslig, lite glädje
Glädje

Cartoon
Kärlek

Lycka, glädje
Ledsen

Kärlek och lycka
Possitiv, glädje, avslappnad

Glädje, Kaos
Illam

ående och snurrig
Kärlek

Obekväm

Cartoon
Lugn

lite lugn m
en itne så m

ycket.
Ingen Känsla

Ingen känsla
Sterilt, ingen direkt känsla

Lugn
Tråkigighet

Ingen känsla
Förvirrad

Cartoon
Glad

Glädje
Lite glädje

Possitiv, glädje
Glädje

Glädje
Glädje

Ingen känsla
Ingen känsla

Cartoon
Sorg

Väldigt m
ycket sorg

Lite lugnande
Sorg, deprim

m
erad.

Ledsam
het

Sorg, Ledsam
het

Lite glädje
Sorglig, deprim

erande
Ingen känsla

Variant
Känsla

Person9
Person10

Person11
Person12

Person13
Person14

Person15
Person16

Person17

Realistisk
Glad

Obehag
Avsky och obehag

Glädje
Förvirring och glädje

Glädje
Ingen känsla

Ingen känsla
Stress

Avsky

Realistisk
Ilska

Glädje
Glädje och behag

Ilska
Kärlek och ondska

Ondska
Avsky

Obehag
Obehag

Rädsla

Realistisk
Kärlek

Avsky
Kaos

Em
pati

Glädje, m
ysighet

Ingen känsla
Glädje

Ingen känsla
Fridfullhet

Avsm
ak

Realistisk
Lugn

Glädje och lugn
Lugn och harm

onisk
Glädje

Lugn
Lugn och harm

oni
Lugn

Lugn
Lugn

Lugn

Realistisk
Sorg

Stress
Glädje m

en sm
aklös

Ensam
het

Irriterad och uttråkad
Uppgivenhet

Kaos
Ingen känsla

Dysterhet och stress
Förvirring

Cartoon
Ilska

Barnslighet och förvåning
Ilska m

en lycka
Glädje

Ingen känsla
Ilska

Ilska
Ingen känsla

Glädje, ilska
Ilska

Cartoon
Kärlek

Avsm
ak

Glädje
Kärlek och glädje

Glädje och irritation
Kärleksfullt, barnsligt

Ingen känsla
Ingen känsla

Glädje, ilska
Kärlek

Cartoon
Lugn

Nyfikenhet
Nyfikenhet

Glädje och behag
Lugn

Trygghet och lugn
Lugn

Glädje
Lugn

Stelhet

Cartoon
Glad

Avsm
ak m

en nyfikenhet
Glädje

Glädje
Glädje

Ingen känsla
Energi

Glädje
Glad, stressad

Tillfredställande.

Cartoon
Sorg

Sorg
Ensam

het
Ledsam

het
Sorg

Irritation
Sorg

Ingen känsla
Lugn och dysterhet

Tråkig och sorgsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning och förenkling av de svar som informanterna gav 

under intervjuerna. Personerna har gjorts anonyma genom  

borttagning av deras namn i arbetet. 

Appendix B. 
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Här nedan följer alla intervjuer som gjordes i undersökningen. 

Personerna har blivit tilldelade en siffra för att vara anonyma. 

Varje bild får inte en egen appendix då storleken på bilden är  

viktigare att bibehålla och dessutom så kan varje intervju  

refereras till genom ”Appendix C – Person X” 

Appendix C. 
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Intervjuare:

Informant:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Informant:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Paus

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Slut

Intervju: Person 1
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Okej jag förstår.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Färgen gör så jag känner glädje och lycka. Men med det mönstret så känner man sig lite ledsen.

Man blir lite ledsen.

Som test då så känner jag glädje på grund av den vita färgen och så.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

Så känslan ilska, eller aggretion. Jag blir inte ledsen eller något sånt utan känner bara mig lite arg.

Om du känner dig klar där så går vi vidare med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Oj, den här är ju ond typ, elak, både mönster och färg utstrålar hårt, tuffhet och elakhet.

Happy place! Just färgen är rogivande, lugn, den utstrålar glädje av mönstret. Den känns väldigt possitiv och glad.

Det är nog förmodligen mönstret som gör att jag kopplar den till glädje och så. Man blir lite glad

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Jag kopplar himmel till en lugn sommar dag, och den ljus blå färgen... Ljusheten gör så att den känns mysig.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Är det rosorna som får dig att känna så, glädjen och det?

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Erm, Lugn skulle jag nog säga att jag känner. Både färger och mönstret symbolosierar lugn och  rofylldhet.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Erm, Jag skulle nog säga... Att jag känner... Liksom ilska, det är nog pga. motiven och färgen. Den mörka bakgrunden och åskmolnen.

Jag skulle nog säga ilska

Hmm.. Jag känner lite stressad på mönstret. Att det är rörigt och mycket. Det är lite kaotiskt liksom.

Den är lite stressad på det negativa sättet pga. den tråkiga färgen. Hade man haft andra färger hade det varit annorlunda.

Pga färgerna så känner man sig lite tyngd.

Okej inget mer att tillägga ? Då fortsätter vi.

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Det är något bra och roligt så. Genom färgerna är det glädje.

Då tar vi och kollar på sista bilden.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*

Okej, jag förstår.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Jag känner.. Faktiskt inte speciellt mycket.. Det är väl färgerna i så fall.. Lite lugnt pga färg men mönstret får mig inte att känna så mycket. 

Då tar vi och kollar på nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Haha en sån stol vill jag ha. Jag känner lycka, pga mönstret. Glädje från det vita ljusa och det röda. Den röda är inte så arg pga den vita som gör det glatt.

Både mönster och färg i kombination.. Hade det varit andra färger hade det varit annat. 

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Ja det måste jag säga.

Okej då går vi vidare och tittar på nästa bild.

Är det både färg och mönster som får dig att känna så ? 

Okej då tittar vi på nästa.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den här är ledsen. Den är ledsen helt igenom pga färgen och mönstret. Symboliken gör den sorgsen.

Beach 2013! Erm. Jag känner mig glad, Till och med lite spralligt glad, mycket energi får man. Mönstret får mig att associera till glädje pga solen, sommar och sånt. 

Hur känner du för helheten?
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Intervjuare:

Informant:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Paus

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Bilduppvisning:

Intervjuare:

Informant:

Intervjuare:

Intervjuare:

Slut

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Okaj

Intervju: Person 2
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

Ganska vanlig, kopplat till datorspel och glädje.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

helheten känns... Hrm.. Inget speciellt

Då tar vi nästa bild

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

 Fina färger, Man blir väl lite gladare än med bara vit så den blir lite possitivt förstärkt

Mönstret känns kladdigt, inga speciella känslor. 

Jag tycker om mönstret, men känner inte riktigt "åh så glad jag blev"

Jag tycker den känns lite, kaotisk på något vis. Jag känner inget speciellt .. Den känns ganska vanlig, jag blir glad pga. färgen dock.

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Färgerna känns väldigt possitiva, det är färger i min smak,

Vad gäller färgen så.. Det är lite skrikit och pråligt, det är ingen possitiv känsla. Ledsen. 

Jag gillar inte blommönstret när det är så mycket.

Helheten gör mig besvärad, jobbig, Jag gillar inte mönstret, försöker sätta ord på vad jag känner.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Väldigt harmonisk. Men mönstret för sig känns inte så mycket utan det är tillsammans med färgkombinationen.

Varm skön sommardag liksom men det är bara kombinationen

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Okej, Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Mycket bättre, mönstret och färgen, helheten känns väldigt lugnande på något sätt. 

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

what... Jag blir ju glad, men inte för att ah.. Det är mest för att mönstret ser väldigt roligt ut.. Lite komik känsla över det hela.

Färgerna så får jag inga direkta känslor. Den är lite rolig men inga direkta känslor. Lite glad på komiken och det cartooniga.

Varför är det bara på halva.. Haha.. Jag känner lite olust, det känns som att mönstret har glidigt bort jag vill ha schackmönster över hela.. Den känns ofullständig.

Det ser "fel" ut, det finns lite av en saknad liksom. Inga direkta känslor till mönstret. Lite bitterhet kanske. Färgen känner jag dock possitivt till för jag älskar svart-vitt.

Då tar vi nästa bild

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Därför så blir jag ledsen av det.

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hmm... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag känner inget alls när jag ser den här... Konstigt mer.

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Ahh.. What.. Hjärtan haha. Hrm.. Mönstret är ju ingen favorit, hjärtan får mig att associera till saker. Inte så glad känsla faktiskt.

Ledsen är väl den känslan som jag får av detta mönstret. Färgen är inte så mycket att göra utan det är väl mönstret. Det triggar saker i hjärnan som jag ofta blir ledsen av ..

Färgen är ju väldigt possitiv och upplyftande naturligtvis.  Jag känner inget direkt för mönstret .. Det är mest soligt, sommar, lite glädje liksom men inte så mycket mer.

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Här borde man ju bli sorgsen såklart men det blir jag faktiskt inte .. Haha. Färgerna känns lite lugnande, det sticker inte i ögonen jag gillar färgerna.

Mönstret är ju regn.. Jag känner inga direkta känslor så.. Det är bara ett mönster.

Då var vi klara!
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Intervju: Person 3
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Yes jag förstår.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Erm .. Ledsen för att det ser så "messy/kladdigt" ut. Jag blir lite upprörd...

Pga mönstret så blir jag lite upprörd. Lite som att man har spillt. Färgerna matchar men stör mig lite på att den är delad.

Okej då hänger jag med.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Cool! Jag tänker såhär.. Coolt mönster. Framtidsaktigt och så. 

Fåtöljen gör mig lite bitter.. Gul är en jobbig färg.

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den utstrålar kärlek pga färgen men mönstret gör mig lite... Nyfiken. 

Spännande, då tar vi nästa.

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Lugn! Pga molnen. Kollar ut genom molnen . Harmonisk. Lugn harmonisk.

Jag blir glad, Mönstret gör en glad.. Blommer gör en glad.

Kombinationen av färgen och mönstret gör denna effekten. Hade det varit andra färger hade det kanske varit helt annorlunda.

Jag får lite ångest.. Schackmönstret gör lite stressad. Lite sorgsen.

Pga mönstret mest.. Färgen not so much.

Då tar vi nästa bild

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Detta är pga både färg och mönster.

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Har du inget mer att tillägga så kör vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Kärlek, lycka, saknaden till min flickvänn som är ute och reser.

Pga både färg och mönster. Hade man bytt färg hade det kanske blivit sorgset istället.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Haha.. Jag blir glad men såhär... Jag förknippar det lite med tecknade filmer och så.. Typ toy story. Glad. Hade det varit lite mer realistiska blixtar och så

hade jag nog blivit lite mer ledsen. Men nu eftersom det är så cartoonigt så känns det lite "på skoj". Tolkar det lite till barndom liksom

Hade det varit större moln så kanske man hade känt lugn igen.

Okej!

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Inget... Nej.. Jag känner inget.

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Deprimerad, sorgsen, hängig. Pga både färg och mönster.. Det är moln som gråter mer än att det regnar.

Glad, sol blir man glad av.. Det är okej att det är gult pga solen. Possitiv av färgen, lite ungdomlig känner jag.

Då tar vi den sista bilden

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Intervju: Person 4
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Japp jag förstår.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Rörigt, kaos, pga att färgmönstret. Det är som att något har hänt som att någon har gått lös på stolen.

Det är inte liksom hotfulla färger... Det är mer att det bryter så mycket mot det vita som det gör en röra istället.

Yes då sätter vi igång!

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Oj nu blev det lite moody här.. Lite varmare färger.. Jag är ett ganska stort fan av rött. Men känsla.. Värme avslappnande, lugn liksom.

Jag känner lite kaos liksom. Men inget mer.

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Pga både färg och mönster .. Hade det bara varit vanligt med bara rött så hade det varit lite tråkigt. Pga mönstret så känner jag mig lite lugnare.

Då tar vi nästa bild

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Oj. Hmm. Det är en bra fråga... Jag känner mig ganska neutral.. Jag får inga större känslor mer än att den är neutral. 

Oj! Öhh. Det var inte lika behagligt det här mönstret, förutom att det känns som en äldre dams stol så .. Jag vet inte riktigt. Det känns skrikigt. Lite obehagligt liksom..

Men det kanske är för att jag inte tycker mönstret är så "fashion" liksom. Den känns gammal... 

Okej.. Ah.. Hmm..... Också väldigt svårt alltså. Jag skulle säga att den är av det possitivare hållet. Den känns lite konstig men det är inget negativ. Det är inget fel på färgerna

Det schackmönstriga är lite ordningsamt men bryts väldigt udda. Det är typ som två känslor som går emot varandra.. Mönstret känns lite strickt men färgen känns luftig och neutral.

Jag skulle vilja ha en av dom itne båda liksom.. Jag känner lite avsaknad. Det borde vara fullt mönster av något och inte båda. Lite obehaglig och avsaknande

Då tar vi nästa bild

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Det är inget obehag som för den rosa men inte heller lugnet som för den röda. Det är mer neutralitet. Den är bara neutral liksom.

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Haha.. Det är ingen negativ känsla utan mer glad, sedan kanske jag är lite mansgrisig när jag säger att den känns flickig.. Men jag känner glädje och absolut inget hot.. 

Det är mjukt. Mönstret  gör så jag känner mig avspännd. Väldigt ofarligt. Possitivt och färgerna passar in.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Oj haha.. Barnsligt. Lite så, känslan av lite barnsligt. Man blir lite glad lite nostalgisk för det är så min stol kunde sett ut när jag var 10.. Lite barndomlig och så.

men inte avslappnande heller. En ganska tråkig miljö, steril liksom. Plus att texturen på det vita gör att det känns lite plastigt.

Då fortsätter vi med nästa.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då fortsätter vi med nästa.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hmm...  Är det en säng eller tandläkarstol som jag kopplar det till. Haha. Det känns lite som en tandläkar stol.  Känslan av renhet, jag tycker inte det är obehagligt 

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Ohh... Mmhhmm... Den var lite svårare. Den är anti till förra stolen. Den är tråkigare, regnigt inte så possitiv. Men sammtidigt så, ... Jag vet inte. 

Man blir lite ledsen... Motsatsen till förra stolen... Det vita gör dock att det blir lite ljusare så det är inte fullt så negativt.. Men fortfarande negativt..

Då var vi klara

Oj! Vi gick från 60 tals stolen till 80 tals stolen... Possitiv, glad, även om det är totalt det värsta fashion trends i världen.. 

Men hur kan man inte le när man ser en stol med solar och denna färgen.

Då fortsätter vi med nästa.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Intervju: Person 5
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Jajamen

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Jag ah.. Den känns tragisk.. Det är mönstret som ser ut att det rinner något på den. Det skall inte vara så utan det är någon som har slängt något på den. 

Mönstret gör den lite ledsen och sorgsen. Det är inte den lyckligaste stolen. Färgerna syns inte så bra. Jag känner inte så mycket för dom.. Det skär sig lite. 

Yes jag förstår.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den här var lite mer elak.. Den är såhär dödsstolen. Den kan även va en riktigt cool biostol.. Den ser mer bekväm ut nu.

Det är små pluppar av färg på vit backgrund.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Lite nyfiken. Intressant på ett coolt sätt.

Då fortsätter vi med nästa bild.

 Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hmm.. Denna är väldigt lättsam. Inte så mycket atttityd. Den finns där. Lite glad, den är fridfull. 

Shit det här är typ en mormor stol. Man blir lite happy av den.. Den är ganska "chill". Man blir glad och lite varm inombords. 

Dels för mönstret att det är mycket småpill och så , rosor. Färgen är mysig rosa vitt rött osv.

Hmm.. Den här var lite såhär... Lite jobbig att se på. Jag vill itne ... Den ser inte så skön ut.. Schackmönstret stressar en lite.. Det är för mycket för ögat.

Det blir lite för intressant.. Det blir två väldigt olika mönster ... Kombinationen blir konstig. Lite kaotisk. Färgerna går ju ihop men mönstret är jobbigt och fungerar inte.

Avsky passar nog bra in på denna.. Jag vill inte riktigt sitta i den.

Då fortsätter vi med nästa bild.

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Ganska chill. Harmonisk och så.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Shit.. Så mycket kärlek på en stol. Men sammtidigt så är det lite för mycket. Det är lite tvärt om också.. Vita hjärtan istället för röda hjärtan. Man skulle nästan flippa färgerna

Det känns som man har klippt ut hjärtformade hål. Den är fortfarande kärleksfull men ändå kaotisk.. Man blir glad ändå liksom

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hmm.. Den ser ganska elak ut. Ganska mycket kaos i den. Rött svart och .. Blir mycket ondska i den. Mönsteret är också ont mycket blixtar och hackigt.. Man blir inte så glad av den.

Det skulle kunna vara någon tonnårspojkes stol. Den är inte så extremt elak utan den försöker vara tuff liksom. Den är typ ond. Lite ilska och lite så.

Det är ljusblått och vitt .. Ganska stilla och fridfullt. Lite lugnt liksom.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Woooow.. Wtf... Denna var ganska cool ändå.. Det ser ut som det ligger en filt på den .. Typ här kommer du sitta. Denna är rätt så fridfull. Lite som den tidigare moln stolen.

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den här ser rätt ledsen ut .. Grått, regn, grått kan vara den mest ledsena färgen.. Den är varken svart eller vit. Den får inte riktigt vara med. Stolen känns ledsen. 

Då var vi klara med intervjun

Hmm. Den här är rätt glad. Hm... Ah jag vet inte.. Starka färger. Skulle kunna vara lite såhär arg ut på ett sätt. Typ som att solen är för stark så man blir bränd men första 

intrycket är att den är glad .. Mycket gul och så fina solar liksom. Solar är ju nice med.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Intervju: Person 6
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Okej jo jag förstår.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Hehe. Det är lite blandat. Den känns rolig men ändå äcklig. Det ser ut som någon har kastat något på stolen så det ser lite äckligt ut.

Färgen känns också lite obehaglig, Kanske blå hade varit bättre .. Det känns lite illamående eller något äckligt som blivit slängt på stolen.

Okej så jag ska förklara känslorna som jag känner och så.. Då är jag med.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den här var mer svår placerad. Den är bara röd, man tycker kanske att den borde vara ilska. . Men det kände jag inte först. Första känslan var att det är något man har på typ

Det känns som att färgen inte sitter på stolen utan är kastad på den. Bara känslan avsmak typ.

Då tar vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

ett high-tech spel kontor. Jag känner inget direkt för den. Jag kände att jag borde känna ilska pga. att den är röd men det gör jag typ inte.

Jag känner inte så mycket för den.

Då fortsätter vi med nästa bild.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Ahhh... Den här känner jag ungefär samma sak som den tidigare.. Jag känner mig glad och lite upplyft. Den här känns lite sval. 

Hihi... Ah va mysigt. Den här är ganska fluffig av sig. Den känns oms en sån här ung tjej som vill vara old school. Den känns lite gammal men sommrig. Ganska trevliga känslor

lite mormor aktig .. Vill gärna vara där. Glädje och så .. Vill gärna sittai den. Behaglig och mysig

Den känns ganska tråkig, den känns på ett sätt ... Lite stressad av rutorna.. En gubbstol fast lite "hippster" stol för herrar medan rosor stolen är för damer..

Jag skulle känna mig stressad om jag sitter i den. Den känns lite kaotiskt. Jag får lite ont i ögonen av att titta på den liksom. 

Jag känner mig stressad och förvirrad.

Då fortsätter vi med nästa bild.

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Jag känner att den är lite harmoniskt men bara på en sommardag när det är ljust ute.. den är lite härlig och har possitiva känslor.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den här är lite samma syndrom som för rutorna.. Det är så mycket för ögat. Det är lite samma som för rutorna på tidigare stol. Man får lite huvudvärk, kaotisk och förvirrande

Den är dock trevlig men det är för mycket.. Jag tycker det skulle ha varit större hjärtan för att den skall vara mer omtyckt. Sötrre och färrre hjärtan. Plottrig kaotiskt förvirrande

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den här tycker jag är jätte rolig den här stolen. Den framkallar ändå lite glädje pga att den är lite barnslig.

Den är dock ändå lite mörkt men barnslig. Jag blir lite glad. Den är lite häftig.

lite mer klinisk.. Man sitter inte där för att njuta utan bara för att sitta ner medan man måste göra något. Typ som hos läkaren. Den framkallar en tråkig känsla för mig. 

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Lite irramående för att jag blir snurrig av att titta på den ett tag.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

haha.. Vilken rolig stol.. Det ser ut som en tandläkarstol. Det vita är där för att man ska kunna btyta ut det.. Jag känner ingen direkt känsla för den .. Den känns inte trivsam och 

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den här stolen gillar jag också pga både färg och mönster.. Jag gillar mönster som går ton i ton. Den här är lite mysig. Jag gillar "sol-stolen" mer men denna fungerar också.. 

man vill sitta och läsa en bok i den. Det är molnen som känns fluffiga. 

Då var vi färdiga!

Ahh. Den gilla jag. Den känns inte lika kaotisk även om det är mycket solar. Jätte glad blev jag av denna. Både pga. färg och mönster. 

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Intervju: Person 7
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Okej!

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Det känns flummigt och lite.... Erm... Låt säga att det var en konstnär som har inrett en lägenhet.. Flummig liksom.

Det är ju lite stänk utplacerade liksom. Oseriös person som har den.. Han har kladdat ner sin stol liksom.

Yes då är jag med.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Mhm.. Den ser lite halvfluffig ut typ. Speciellt på högersidan .. Haha. Den känns välkommnande. 

Jag skulle nog hålla mig borta från den. Inte avsky men .. Lite åt det hållet.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den är inte lugn.. Man skulle nog bli lite stressad kanske. Jag blir glad av att se på den. 

Nästa bild.

Okej, nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Jag vet inte riktigt hur jag ska koppla det här riktigt.. Jag ser att det är moln. Men jag känner väl inte att jag flyger direkt. 

Hahaha... Rosor. Väldigt tjejig.. Det är väl kanske inte den manligaste stolen. Den är lite gammalmodig. 

Ingen direkt känsla över den. Den är ganska gammlmodig.

Hmm... Erm... Jag har svårt att ge en känsla på just den. Den är delad liksom. Jag känner avsaknad av symetri.

Grå i sig är neutral så färgen är ingenting. Den ger en neutral känsla för den inte förmedlar något stark känsla.. Jag blir inte glad, ledsen, sur inget sånt liksom.

Då fortsätter vi med nästa bild.

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Den känns väldigt neutral.. Inte någon direkt känsla pga allt det vita.. Mönstret gör att man tänker på moln. Den förmedlar ingen specifik känsla.

Spännande, då  fortsätter vi med nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Erm.. Hmm.. Symbolerna (hjärtanen) tolkas ju till kärlek liksom. Typ som kärlekskuddar. Symboliken i mönstret gör att det kopplas till kärlek. 

färg och mönster förstärker varandra.. Symbolerna förstäker färgen mer dock.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hehee... Ah... Erm.. Jag kan tänka mig en kille i 13 års åldern som har den. Lite barnsligt liksom.. Lite för barn. Barnsligt på ett bra sätt. Lite glädje i det barnsliga liksom

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

det är lite som en säng typ. Den är neutral men ger ingen känsla.

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Så deprimmerande. Både mönster och färg. .. Mörkare färger.. Tårar eller droppar.. Symboliken gör att den känns sorglig. 

Då är vi klara.

Haha... 80 tal typ. En gammalmodig grej. Typ som för pansionärer. 

Ingen direkt känsla av den så.. Den gula känns ganska neutral för mig .

Och så tar vi sista bilden.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Intervju: Person 8
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Okej då förstår jag

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Erm.. Det känns smuttsigt på något vis.. Det känns lite kladdigt. Det är väldigt blandade känslor både till typ sex och annat liksom.

Det får mig att rygga tillbaka lite.. Det känns som det skulle kännas ohälsosamt... Lite avsky då. Focuset ligger i att det är något som inte skall vara där.

Japp jag hänger med

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Nu vet jag inte .. Första jag tänker på är.. Gammal och sliten eller väldigt astrakt art instruerad... Lite modern art att designa eller väldigt sliten.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Jag känner ingen direkt känsla över den så. Den känns ganska neutral i mina ögon.

Jag kan inte riktigt utgöra något mönster som ger mig något.. Det här kan jag inte riktigt bestämma mig för om vad det illustrerar.

Då tar vi nästa bild direkt

Om du inte har mer att tillägga så fortsätter vi. 

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Befriande, man springer runt på en helt öppen äng. Lite glädje, starkast är väl öppenhet, frihet. 

Gammalmodig. Lite gammaldags... Känsla av att man ska bete sig på ett visst sätt.. Känslan är väl att jag ska bete mig bra mot sina äldre..

Jag känner ingen direkt känsla till den såhär.. Det är svårt att få fram saker till en sån här sak.. Man skall vara lite mer proper typ det är det enda.

Lite mindfuck.. Jag vet inte hur jag ska tycka och tänka om den. Ena delen tänker typ: det känns väldigt slätstrucket, typ tyst, tillbakadragen. Det är ignet speciellt med den.. Ganska tråkig

Den är inget man lägger märket till.. Den får mig att känna mig som att jag inte vill associeras till den.. Jag blir itne uppmundrad av att sitta i den för den är så tråkig.

Då fortsätter vi med nästa bild.

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Helheten gör så det känns så. Den känns så naturlig.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Jag känner att den är lite löjlig, jag känner mig lite larvig typ. Att jag måste vara i kontakt med denna. Beror ju lite på miljön också delvis.

Känslan är väl mer obekväm. Lite nostalgisk förlöjligad. Lite tjejig .. 

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Det här får mig att känna mig ung igen.. Lite pojkrum, som när morsan köpte hem något .. Typ lakan med bilar på som man inte bryr sig om riktigt.. Man vill känna sig lite cool typ.

Morsan försöker få en cool liksom. "Den är inte cool mamma!", den känns krystad. Den känns humor aktig... Lite glädje typ!

Hur har personen som gjort den tänkt.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Jag känner ingen känsla för den här.. Den "makes" no sense.. Jag blir förvirrad av mönstret.

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Den är för neutral.. Jag känner inget. Jag ser vad den föreställer men den påminner mig inte direkt. 

Den påverkar inte mig på någotvis. 

Då var vi klara! 

Hippies, tänker jag på när jag ser denna. Den påminner väldigt mycket om gammalt. Men ger ingen speciell känsla.

Då fortsätter vi med nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Intervju: Person 9
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Yes jag är redo det är bara att köra.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Kaos, oordning, inte sorg, ett barn som har gått loss på stolen med färg. 

Känns som att något är fel, något behöver göras, Färgen ska vara uppiggande men den passar inte riktigt in i sammanhanget.

Okej!

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Snyggt mönster, skulle vilja lyssna på mer metal, blir glad, 

Känner lite obehag över stolen faktiskt

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Både färg och mönster gör att den får mig känna så.. Jag tycker det är snyggt med kombinationen.

Associerar till glädje

Okej då tar vi nästa

Yes, då går vi vidare på nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Blir glad, Jag tänker på 3D filmerna "Up", "Toy story" liknar moln tänker på nostalgi minnen.

Avsky! Den känns inte som något som jag skulle vilja ha.

Det är nog mer färgen som gör att jag inte skulle vilja ha den.

Fokuserad, mönstret påminner om schack. Ansträngd, 

Lite stressad. 

Okej då tar vi nästa

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Känner glädje och lugn !

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Erhm.. Avsmak, kallsong mönster haha. 

Jag vill inte riktigt se på den. Jag känner avsmak

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Känner mig lite förvånad, röda moln som skjuter blixtar .. Känns som ett barn som har gjort det. Känns lite barnsligt. 

Förvåning av kombinationen mellan färg och mönster.

Intresse pga mönstret som är bakom det vita. 

Känner mig lite nyfiken med andra ord.

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Nyfikenhet, hur har man tänkt sig ? Det känns som det är välanpassat för kroppen.. Men varför ?

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hmm... Får väl säga att jag känner lite förvåning, Får mig att känna sorg.. Känns som att man blir nertyngd.

Man blir inte glad direkt.

Yes då var vi klara.

Jag känner väl lite avsmak, solrosor är inte min grej. Det får mig inte riktigt att bli glad.. Den känns gammal från typ 60-70tal. 

Avsmak med nyfikenhet.

Okej då tar vi nästa om du känner dig färdig

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Slut

Intervju: Person 10
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Japp

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Skeptisk, den känns som en typisk konstnärstol, eller proffessor som har hållt på för länge.. 

Känslan är typ Avsky och obehag

Yes jag är redo

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den är ganska behaglig, lite hemtrevligt, lite välanvänt och gammalt.. Ser ut som en fåtölj som typ farfar skulle kunna ha. 

Färgen är väl det som är värst.. Men mönstret är obehagligt och oregelbundet. 

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Känner lite glädje associerad till den. Behagligt. 

Färgen är röd men lite sliten och välanvänd.

haha ja jo, då fortsätter vi.

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Väldigt lugnt och behagligt.. Läsarrum liksom, inte till för att studera. Men för att vila. Lugnt och harmoniskt.

Oh herre gud... Oj... Jag tänker på hello kitty, pga. färgen.. Massa rosa och plottrigt, tjejigt, skulle kunna funnits i en "BR" katalog för småtjejer.

Hemskt, inte avsky men avsmak. 

Inget jag skulle skaffa själv, färgen är inte det värsta utan färgen i det extremt plottriga mönstret. Mycket kaotiskt tecknade mönstret.

Hmm... Den Känns lite som slutet av 80-talet.. Lite trevligt, hemtrevligt, typ som pappas stol

Lite smaklös men ändå tilltalande. Lite glädje och så.. 

Okej då tar vi nästa

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Men om någon har spillt klår på den, så är den ganska fin ändå.. Omgivningen skulle spela väldigt stor roll för denna.

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Haha. Vilka underbara mönster du har hittat.. Den är svår att inte gilla.. Smaklös men ändå vacker. Nästan så man skulle vilja ha den själv. 

Den gör mig väldigt glad, varm liksom. 

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hahaha... Åh så fin. Den är jätte fin. Någon elak skurk som har den typ.. 

Den utstrålar ilska men lyckas inte riktigt, utan blir mer glädje, lite barnslig.

Barnskurk typ.

Mönstret är fult, inte avskyvärt men ... Njae. Den är inte fin. Skulle passa bättre som örngott.

Jag blir ganska nyfiken, Känslan är lite nyfikenhet. Varför skulle man klä en stol sådär...!

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då fortsätter vi

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Det är typ en sjukhusstol? Eller tandläkarstol? Jag blir fundersam, nästan lite... Fundersam och förvirrad.

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Naaaw.. Den är så enkel och dyster, ledsen, sorgsen. Lite äldre person som är lite hängig. 

Mellankolisk,  Ensammen

Då var vi färdiga

Hahah.. Va fint.. Jag tänker på hippies. Den skulle kunna stå i en husbil från 70-talet. Beatels typ. 

Den är glad och smaklös, den är gammal tantig. Så trevlig liksom, Blir glad av den. Lite nostalgisk. 

Då fortsätter vi med sista bilden

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Slut

Intervju: Person 11
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Haha yes,

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Haha... Asså ja... Kul, det är någon som har splashat över fåtöljen med vattenballonger som innehåller färg.

Känner glädje, lite barnsligt. 

Jag förstår

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Min första tanke är terminator, ondska, ilska, pga. det röda. Det är mest det röda.. 

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Mönstret förmildrar känslan.

Känner ilska. 

Okej då tar vi nästa

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hmm... Himmel, jadu, beundran. Får mig att känna på himmeln, ligga ute och sola, sommarkänslor, glädje,

Erm asså, sött, dont hurt me. Jag är oskyldig, Blandning mellan färg och mönster... Med annan färg så tror jag det hade varit annorlunda.

Känner empati.

Vill inte skada stolen.

haha.. Jadu, fundersam.. Tänker mycket på schack. Känslolösaste, Den känns väldigt neutral, ingen direkt känsla.

Den försöker gömma sig.. Lite tillbakadragen. I så fall ensamhet.

Okej då var dom första fem klara

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Åhhh.... Kärlek, sött, glädje rakt i genom hela stolen!

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

det första jag tänkte på var blommor.. Formen på molnen kan jag tolka till buskar. Jag känner glädje för att det ser konstigt ut, Lite glädje liksom, vet inte riktigt vad det är.

Den känns barnslig ! Jag känner glädje och behag .. Man vill sitta i den liksom.

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Inget mer att tillägga för i så fall går vi vidare

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Känns som en regnig dag, typ glädje, väta, tänka på säng, 

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Dysterhet.. Lite barnsligt. 

har mycket med färg att göra plus regnet. 

Då var vi klara där.

Solrosor hehe, glädje,värme, sommar, både färger och mönstret , sommar helt enkelt.

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Slut

Intervju: Person 12
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Haha okej

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Det ser ut som någon har kastat ägg på bilden.. Jag blir lite förvirrad, 

Mönstret är det som gör mig förvirrad, färgerna är ganska trevliga. 

Ja jag förstår

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Ja det är väl, rött är lite glatt.. Men jag blir väl inte så glad när jag ser den.. Känner mer kärlek än ondska..

Känslan är väl förvirrad, men ändå lite glädje.

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Det är lite både och.. Både färg och mönster

Okej då tar vi nästa

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Lite som en himmel, lugnande färger i kombination med mönstret.

haha.. Ja men den får mig att bli lite glad, mysig, 

Lite farmor känsla, kakor och fika.

Känslan jag får är väl lite glädje, mysigt.

Den här är väldigt mind fuck.. Min hjärna typ.. Vad gör den.. Jag blir lite irriterad faktiskt.

Känner lite irritation pga mönstret men uttråkad pga färgerna.

Spännande, då tar vi nästa bild

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Ahhh... Så mycket hjärtan. Den är väl både lite glad och gullig, men lite irriterande. Lite för mycket hjärtan.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Känner ingen direkt känsla över den. 

Ser lite ut som moln med säng på.

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

hehe.. En säng. Jag kan väl inte annat säga än att jag blir lugn av att se den där. 

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hmm... Den här var lite deprimerande.. Man blir lite ledsen över att se den.. Den är väldigt dyster.

Då var vi klara med intervjun!

Glad, mycket sommarkänsla, soligt och fint. 

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Slut

Intervju: Person 13
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Jajamen

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Roligt, kul, glädje, lek, barnsligt. Barnsliga vuxna liksom

Mönstret skapar lek känslan, färg och mönster i kombination skapar känslan.

Okej

Jag förstår

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Oj.. Order! Kontrollerat, chef, farligt, Strängt, Ilska/ondska

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Kombinationen mellan färg och mönster

Okej då tar vi nästa

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Fridfullhet, frihet, harmonisk och lugn

Haha the sims. Tjejigt, små flicka, fluffigt, 

Jag får inga direkta känslor när jag ser den här stolen. Man associerar den till massa andra saker.. Typ spelet the sims.

Stelhet, torrhet, grå och strukturerade mönstret, väldigt fyrkantigt, tråkig..

Kontorsarbete,

Okej då tar vi nästa

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Pga färgen.. Mönstret tänker jag sommarhimmel, kombinationen mella nfärg och mönster

Okej då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Okej då fortsätter vi med nästa bild

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Lite fjantig kärlek, inte starka associationer.. 

Det är lite för mycket hjärtan. Lite oseriöst.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Ilska pga. röda moln och blixtar.. Då är man arg.

Tillsammans med det gråa bakom.

Typ barnsäng. Trygghet, frihet, skyddat, 

Trygghet, trötthet, lugn. 

då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Lite kärleksfullt men fjantigt..

då tar vi nästa

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Nu blev jag sömnig. Haha.. Jag blev faktiskt lite trött. Lite sömn, moln, kudde och täcke. 

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Bitterhet, inte ilska men irritation, tråkigt, arg, 

Mer irritation än något annat.

Då var vi klara.

bara 70-tal ingen direkt association.

färgen gör så man känner 70-tal. Konstigt mönster. Det blev något verkligt och inte en känsla som man associerar till.

då tar vi den sista

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Intervju: Person 14
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Mhm. Jag förstår

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Skulle säg att det ... Erm... Jag tolkar den till lite kaotiskt, men den ger mig inte några speciella känslor så sätt.. 

Jag kan mer associera den till saker men inte en speciell känsla. Två delningen gör den lite kaotisk.. Med allt splatter.

Japp det är bara att sätta igång

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Just för att den ser lite fläckig ut.. Den ser lite mysko ut. Den är inte så tilltalande.. Den ser lite smutsig ut. Lite avståndstagande..

då tar vi nästa

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Känner avsky pga. att den ser lite smutsig ut.. Hade det inte varit små fläckar på den så kanske det hade varit mer tilltalande.

Här kommer nästa bild

Mhmm då fortsätter vi.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Blir lugn av att se den. PGA molnen och den blå färgen i kombination.

Känns lite gullig, men ingen direkt känsla så.. Det är väl i så fall glad för att den är gullig. 

Schackrutig stol... Halvt two face vibbar.. Den är delad. Lite skitsofreni. Personen som äger den kanske har något problem.

Den känns väldigt kaotisk.. Den är inte enhetlig. 

Då är det bara 5 bilder kvar

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

haha.. Ah.. Jag är väl inte direkt så påverkad av hjärtanen. Inte kärlek liksom.. Mer gulligt.

Skratta mest åt konceptet än att den utstrålar glädje. Kanske hade varit bättre om den var inventerad.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Man får en känsla av ilska.. Storm och blixtar, gamla serietidningar, den röda färgen förstärker känslan.

Hade det varit svarta moln och regn så kanske man hade tänkt sig lit emer sorg aktigt.

Känslan är ilska.

Jämfört med andra bilder så är denna mycket lugnare

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Hahaha... Va snyggt. Moln och kuddar. Den är rogivande liksom. Pga färgen och molnen men skulle inte säga att jag känner mig sömnig. Jag känner mig väl lite lugn kanske. 

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Sorgsen, dyster

den som har den och äger den skulle man kanske känna lite empati för men inte själva objektet. Eller den som gjorde den.

Då var vi klara!

Energigivande, pga färgvalet. Mönstret blir ju värmande. Om man ändrar färgen så skapar man annan känsla

Färgen i kombinationen gör så det blir livligt. 

Känslan är mer som energigivande och varm, uppigande!

Och så sista bilden.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Intervju: Person 15
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Japp jag förstår. Jag är väl inte den bästa för sånna här undersökningar men kör på.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Det ser ganska komiskt ut, lite splattat. Jag tänker slapstick, pga mönstret och färgen.

Den är lite roligt. Barnslig. Lite svårt att koppla känsla till en stol

Yes jag hänger med.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

När jag såg det röda enbart så kände jag trevligt och hemma. Men mönstret så känns det väldigt obekvämt.

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Obehag skulle jag säga att den ger som känsla.. 

Då tar vi nästa bild.

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Jag funderar lite.. Den känns lite symbolisk med molnen och såhär. Lättsam, avslappnad, 

Okej.. Rosor, Jag känner väl inget direkt sådär

Det är lite fint men inget mer

Njae inget direkt .. Den är lite stel, 

Det är inget som stör mig att den är delad.. Det är en stol liksom

Då tar vi nästa bild.

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Lite sommarchill och häng liksom. 

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Ja.. Det är ju anti tesen till tidigare, det är mer flickrum över det. 

Symboliken i mönstret är väl kärlek men väcker inga känslor så.. Den är lite trevlig liksom.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Ah.. Haha.. Asså jag kan inte koppla den till någon känsla så.. Det är mer ett mönster som kopplas till pojkrum, 

Barnsligt lite ... 

Ingen direkt känsla, den lämnar mig ganska oberörd.

Asså, den blev jag lite glad åt.. Den är lite fyndig tycker jag.

Jag känner mig faktiskt lite glad av att se på den.

Nu är det bara två bilder kvar

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Trevligt men inga direkta känslor så.

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Den här gillar jag .. Den var lite fyndig ändå. Hela kudde och täcke grejen. Med moln och grejer.

Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla genom den här fåtöljen?

Jag blir inte så påverkad av den.. Det är ganska fint mönster liksom.. Jag tycker om grått.  Men jag blir inte glad, ledsen eller något så utan det är mer ett schysst mönster.

Ingen direkt känsla dock.

Då var vi färdiga där.

Glatt, solar, varmt, pga både färg och mönster.

Associeras till glädje och värme helt enkelt

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*
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Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Både avslappnande men sorgsen liksom. Den är lugnande men lite dyster. Nedstämdhet.

Då var vi färdiga där.

haha, Jag skulle vilja säga stressad men glad.. Mönstret gör mig stressad men färgen gör mig glad.

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Trötthet och avslappnande. Det är den ljusblå färgen som gör en avslappnad. Men det är bara vad jag tror.

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Mysig, varm, skulle jag väl vilja säga.nte kär.. Men trivsam. Det är mysigt liksom. Inte lugn.. Bara mysig. 

Glädje mer.. Mer åt det hållet.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Hmm.. Oj jag vet inte riktigt vad jag ska svara.. Det är väldigt blandat. Färgen gör ju så det blir lite glatt och possitivt.. Mönstret och bakgrunden känns lite argt och förbannat..

Ilska och glädje lite så.. Även om det låter konstigt.

Åh... Äh... Jag skulle vilja säga tråkig men det är ingen känsla direkt. Jag skulle vilja blanda stress och nedstämdhet. Lite dystert... Dysterhet och stress

Då tar vi nästa bild.

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Den här tycker jag är mysig. Jag tycker den är avslappnande, både pga. mönster och färg.

Mysig skulle jag säga.. Avslappnande. Både mönster och färgen.. Får mig att tänka på blommträd som är så fina.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Läskig, den fick mig att tänka på en orm.. Jag gillar inte ormar... Obehag, pga färg och mönster.

Då tar vi nästa bild.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Erm.. Jag skulle säga stressad pga. mönstret, sedan färgen är ganska glad men stressen från mönstret tar över.

Japp

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Okej, det verkar lugnt

Intervju: Person 16
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.
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Tack så mycket för att du har varit med i min undersökning om association till 3D-objekt genom färg och mönster.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Man blir ledsen pga mönstret och färgerna.. Den är tråkig.

Då tar vi nästa bild.

Den känns påskig, .. Men den känns väldigt varm och 70-tal.

tillfredställande, jag skulle vilja sitta i den.

Och så sista bilden.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan sorg*

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan glädje*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Sterilt, det ser ut som en ... Tandläkarstol. Så sterilt. Stelhet.

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den "cartooniga"varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Åhh.. Lovly. Det känns som att något är fel pga. att mönstret är tvärt om. Hjärtanen borde vara röda.. Men kärleksfull i alla fall.

Oskyldig pga. vita hjärtan. Oskyldig kärlek

*Här visar jag upp den "cartooniga" varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Ilska pga. åskmolnen och att dom är röda.. Plus blixtarna. Det känns som natten. 

Ah.. Ne... Förvirrande. 

Pga mönstret så känns den förrvirande.. Den är två delad och känns fel.

Då tar vi nästa bild.

Nu kommer jag visa upp fem till bilder, dem är alla i lite mer tecknad / cartoonig stil.

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan sorg*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Då tar vi nästa bild.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan lugn*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Åhh.. Lugn, helt igenom.. Man ser himmlen och så , mjuk och avslappnad.

Åh fluffig. Den är, usch.. Ser ut som en hjärna. Den ser äcklig ut. Avsmak, den känns äcklig.

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan kärlek*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Om du inte vill lägga till något så tar vi nästa bild

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan ilska*

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Mhh... Känns som en söndrig racer stol.. Den känns läskig.

Då tar vi nästa bild då.

Får du association till någon känsla när du ser den här fåtöljen? 

Det känns som någon har spytt på stolen, så avsky känner jag mig mest. Det är färgen som bidrar till känslan men mönstret stärker. Det är kombinationen av både och.

Okej

*Här visar jag upp den realistiska varianten av känslan glädje*

*Här visar jag upp den ofärgade fåtöljen (bara grunden)*

Här är en bild på fåtöljen i sin vanliga färg. Det är ungefär såhär som fåtöljen ser ut i verkligheten. Jag kommer nu visa upp vidare bilder med olika varianter

 på den här fåtöljen. Det finns inget rätt svar utan det är ditt svar som räknas. Om du inte känner någon association till någon känsla så säger du även det.

Om det är något som du känner är oklart så är det bara att du frågar.

Ja men då så ska det nog inte vara några problem

Intervju: Person 17
Hejsan, den här intervjun kommer gå till så att jag kommer först visa upp en bild för dig. På bilderna så finns det ett objekt, i detta fallet är det en fåtölj (Eames Lounge Chair).

Du skall medan jag visar upp bilderna svara på ifall det här objektetet får dig att associera till en eller flera känslor, antingen genom färg, mönster eller genom båda två.

 


