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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker ljussättning i noir-miljökonceptbilder, i bakgrunden presenteras 

relevant historisk koppling men också de teorier om ljussättning från film och spel som 

denna undersökning grundats på. Utifrån dessa skapades tre hypoteser som sedan 

undersökts med hjälp av ett antal miljökonceptbilder med noir-motiv innehållande olika 

ljussituationer. Dessa användes i en kvantitativ enkätundersökning vilken publicerades i en 

internetgrupp som också bidrog till att fastställa urvalsgruppen för undersökningen. Sedan 

utvärderades och analyserades den data som samlats in, vilken var tvetydig och svår att dra 

några slutsatser ifrån angående hypoteserna. Anledningen till detta diskuterades vad gäller 

vad som kunde vara de bakomliggande faktorerna till den tvetydiga datan. Slutligen tas 

exempel upp på hur denna undersökning kan vara nyttig för framtida undersökningar inom 

samma område.  

Nyckelord: Ljussättning, miljökonceptbilder, film-noir, El-Nasr, Richard Yot 
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1 Introduktion  

Ljussättningar har genom historien, framför allt inom måleri men också inom teater och 

film, varit en viktig del i att förstärka känslointryck och hjälpa till att berätta historien. Med 

den teknologiska utvecklingen har möjligheten att använda ljussättning på många olika sätt 

uppstått. Genom detta har många teorier och idéer om hur man skall gå till väga och på 

vilket sätt det påverkar människor tagit form (Brown 1996, s. 1-6).  

 

Några av dessa teorier ligger till grund för detta arbete, tillsammans med dessa används 

också teorier hämtade från mer spelinriktad teori. De teorier som använts för detta arbete 

var inriktade på att skapa en ljussättning som gör att en miljökonceptbild uppfattas mindre 

trevlig. Med miljökonceptbilder menas produktionsbilder beskrivande miljöer specifikt 

ämnat som utgångspunkt för fortsatt arbete, en del i utvecklingen av en produkt. Arbetet 

utvärderades med hjälp av tre olika miljöbilder med fem olika ljussituationer applicerade på 

varje, femton bilder totalt. Delar av ljussättningen hade utgångspunkt i filmgenren film noir, 

specifikt från en guide om hur man ljussätter film noir-stil. Denna genre används ofta inom 

film och spel och den gav en utgångspunkt för arbetet. De specifika ljusaspekterna som 

undersökts är dels ljuskällas temperatur och dels dess färgmättand. Bilderna som 

producerats användes i en kvantitativ enkätundersökning, som var ämnad att ge en inblick i 

till vilken grad dessa teorier stämmer på det framtagna matrerialet.  

 

Ljussättning och färg koppplat till 2D-miljökoncept inom datorspel är ett relativt outforskat 

område, dock så finns det mycket yrkeskunnighet inom området eftersom det finns otaliga 

böcker publicerade angånde utförandet av ljussättning och färg. Detta kan kanske bero på att 

det är något som är svårt att mäta, det finns dock ett värde i att studera uppfattningen 

människor får av ljussättning. Med mer kunskap inom området kan utövare och 

dataspelsutvecklare lätttare skapa verk som relaterar till folks känslomässiga tolkningar av 

ljussatta secener.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Ljussättningens historia 

Blain Brown (1996) skriver i sin bok Motion Picture and Video Lighting att redan tidigt i 

människans utveckling så kan man tänka sig att ljus var en viktig del av att berätta en 

historia. Man samlades runt elden och lyssnade på historier, här blev elden en symbol för 

värme och säkerhet och en utgångspunkt för historien. När teatern senare utvecklades 

använde man dagsljus för att belysa sina pjäser, när man ville ha kontrollerat ljus så använde 

man eld och senare oljelampor. När gaslampor uppfanns så var det något som ofta användes 

i teatersammanhang men dessa kunde bara producera varmt ljus, vilket var en begränsning 

för hur man kunde kommunicera med ljuset i relation till historien (Brown 1996, s. 1-3). 

När film började produceras så var än en gång dagsljus det enda man använde eftersom det 

inte fanns något artificiellt ljus som var tillräckligt starkt. När de teknologiska 

utvecklingarna inom belysningsteknik gjorde framsteg så användes dessa för att skapa den 

känsla som man sökte. De teknologiska begränsningarna har varit något som hållit tillbaka 

ljussättningens möjlighet till uttryck, men desto närmare modern tid man kommer desto 

mer försvinner denna barriär (Brown 1996, s. 3-6).  

Regissören Frederico Fellini beskrev en gång hur mångsidig och betydelsefull ljussättning är. 

Light is everything. It expresses ideology, emotion, colour, depth, style. It can efface, narrate, 

describe. With the right lighting, the ugliest face, the most idiotic expression can radiate with 

beauty or intelligence. (Bordwell och Thompson 2009, s. 307). 

Ljussättning har inte endast varit historiskt relevant inom film och spel utan också inom 

måleri, som är starkt sammankopplat med detta arbete på grund av den 2D grafiska 

utgångspunkten. Detta arbete använder ljussättning ifrån film noir, det finns en måleristil 

som påminner start om denna, det så kallade klärobskyr-måleriet. Hugh Honour och John 

Fleming (2009) skriver i sin bok a world history of art att man redan under 1400-talet 

använde så kallad klärobskyr måleri, denna måleriform var starkt baserad på användandet 

av ljus och skugga. Detta var något som också användas mycket under barocken för att få 

dramatiska målningar, konstnärer som Caravaggio och Artemisia Gentileschi använde detta 

flitigt (Honour & Fleming 2009, s. 421, 578.579).  

2.2 Miljökoncept 

Uttrycket miljökoncept eller miljökonceptbild är en egen översättning av det engelska 

uttrycket enviroment concept art. Med detta menas bilder som föreställer en miljö, detta kan 

vara en interiör eller exteriör. Dessa bilder är specifikt till för att vara en del av en process, de 

görs oftast i ett förproduktionsstadie av ett spel eller en film och ligger sedan till grund för 

det fortsatta arbetet inom produktionen. I spel görs i nästa steg ofta en representation av 

miljöbilden i 3D för att sedan implementeras i spelmotorn. Det som är speciellt med 

miljökonceptbilderna är att de vanligtvis endast skall användas som koncept i produktion 

och kommer därför i flesta fall inte visas offentligt. 



 3 

2.3 Teorier om ljussättning ifrån film och spel 

El-Nasr, Niedenthal, knez, Almeida och Zupko (2006) beskriver i sin artikel Dynamic 

Lighting for Tension in Games att något som ofta används i skräckspel för att få spelaren att 

känna obehag är att lämna spelaren sårbar och ovetande om specifika saker i spelet. Det kan 

exempelvis vara genom att utelämna visuell information genom att ha miljön mörk eller 

oklar. El-nasr m.fl. (2006) trycker på att det inte nödvändigtvis behöver handla om att 

mörker är det som gör spelaren ovetande och sårbar utan att det mer handlar om att saker är 

otydliga visuellt, exempelvis om det är dimmigt eller likande (El-Nasr m.fl. 2006). 

Richard Y0t (2011) menar i sin bok Light for visual artists: Understanding & using light in 

art & design att ljuskällans färg har en stor betydelse på hur en betraktare uppfattar en bild 

på ett symboliskt sätt. Exempelvis så kan en ljuskälla som är en kall blå färg ge en person 

associationer till natt och död medan en varm kan ge associationer till andra saker. Yot 

(2011) menar också att man ofta använder detta i flera olika medier antingen genom att 

arrangera scenen så eller genom att manipulera på annat sätt, detta skall förstärka intrycket 

som upphovsmannen vill att personer ska får av bilden eller scenen (Yot 2011, s. 152).  

Yot (2011) tar i ett exempel från filmen Aliens (James Cameron, 1986) upp hur man 

använder ljussituationer som man i allmänhet är ovan att se och använder dessa för att 

skapa en känsla av en annan värld. I exemplet ifrån Aliens använder man en stark blå 

ljuskälla nedifrån för att få denna effekt (Yot 2011, s. 153). Block (1996) menar på samma 

sätt som Yot (2011) att vi uppfattar vitt ljus som neutralt och naturligt, om vi istället är i ett 

rum upplyst av endast en blå lampa så blir allt färgat av ljuset och vi uppfattar ljuset som 

onormalt. Vilket i sin tur kan leda till att det upplevs obehagligt. (Block 2001, S. 107).  

2.4 Ljustermer 

De termer som använts i samband med ljussättning i detta arbete är high key respektive low 

key, hård respektive mjuk ljuskälla, kallt respektive varmt ljus och hög färgmättnad 

respektive låt färgmättnad. Här följer en förklaring av dessa termer.  

2.4.1 Ljuskällans hårdhet 

Med ljuskällans hårdhet menas egentligen typen av skuggor som den producerar, Yot (2011) 

skriver att desto mindre ljuskällan är desto hårdare skuggor framkallar den när ett objekt 

blockerar ljuset. Exempelvis så ger en klar sol hårda skuggor även om det är en stor ljuskälla 

eftersom den är så långt bort vilket medför att det kan klassificeras som en liten ljuskälla 

(Yot 2011, s. 13).  

2.4.2 Ljuskällans färgmättnad 

Med färgmättnad mena hur intensiv en färg är, det finns ett helt spann av olika nivåer av 

färgmättnad. Med låg färgmättnad vilket menar att en färg innehåller mycket lite 

färgintensitet exempelvis så kan en färg som upplevs röd ha hög mättnad och en som har låg 

mättnad uppfattas mera brun (Yot 2011, s.104). Brown (1996) beskriver mättnad på samma 

sätt vit , svart och grå har alltså 0 % mättnad medan en röd som är så stark som den kan vara 

är 100% mättad. Exempelvis så är rosa egentligen bara en röd med låg mättnad (Brown 

1996, s. S.29). Problemet med färg är att den är relativ, det finns inte någon gräns där man 

kan säga att en färg är mättad eller inte. I denna studie så kommer de specifika värden av 
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färgmättnad beskrivas i utförandet (kapitel 4) men grundtanken är att den ena 

ljussituationen skall vara relativt mer mättad än den andra så att en tydlig skillnad syns.  

2.4.3 Ljuskällans temperatur 

Om ljuskällan är varm eller kall handlar om färgen ljuskällan har, som Yot (2011) beskriver 

så finns det ett mer vetenskapligt sätt att se på det som fungerar på motsatt sätt. I detta 

arbete så kommer dock den mer generellt vardagliga beskrivningen av temperatur användas 

att röda och gula toner är varma medan de blå tonerna är kallare (Yot 2001, s.111). Block 

beskriver också att man ofta delar in färger i två grupper, varma och kalla. De kalla är blå och 

grön medan de varma är röd, orange och gul (Block 2001 s.33)  

Här är det också en fråga om relationer mellan två färger, i detta arbete kommer de mer 

exakta värdena presenteras i genomförandet (kapitel 4) men utgångspunkten är att det skall 

vara tydligt att en ljuskälla utger varmt (mer rött eller gult) ljus, respektive kallt (mer blått) 

ljus. Detta kommer färga av sig på miljön och ge den antingen en varm eller kall känsla.  

2.4.4 High key respektive low key 

Om en ljussituation är high- eller low key handlar om hur relationen mellan mörkt och ljust 

är i situationen. Ofta är anledningen till om det är high eller low key hur mycket reflektivt 

ljus det är i scenen. Om det exempelvis är snö på marken så reflekteras mycket ljus och 

miljön blir generellt ljusare. Low key så är det oftast mindre reflektivt ljus exempelvis på 

natten, detta skapar enligt Yot (2011) en mer oroande känsla medan high key är mer luftig 

och positiv (Yot 2011, s.16).  

 

2.5 Film-Noir 

Enligt nationalencyklopedin (NE, 2015) så är Film-noir en filmrörelse i Hollywood under 

åren 1940-55. Det typiska för genren är att den skildrar en mörk värld där mord och svek 

ofta är vanliga. Rourke (2010) menar att film Noir ofta beskrivs som en genre men det kan 

argumenteras för att det inte handlar så mycket om storyn utan snarare om ljussättningen i 

filmen. Rourke menar att skuggorna i film Noir är det som är utmärkande för genren, den 

specifika ljussituationen skapar dramatiska skuggor som ibland kan vara mer intressanta än 

det som belyses (Rourke 2010).   

Storyn kretsar ofta kring brottslighet och tar upp sociala problem ofta riktade mot en manlig 

publik. Thompson och Bordwell beskeriver det som ”A common setting for a film noir would 

be a big city, especially at night, shiny rainslicked pavements, dark alleyways and sleazy bars 

are common milieux” (Thompson & Bordwell 2003, s.233-234). I film noir använder man 

ofta mycket extrema kameravinklar och vidvinkelobjektiv på kameran (Thompson & 

Bordwell 2003, s.233-234).qq 

Rourke menar att för att skapa film Noir-ljussättning så behöver man inte mycket utrustning 

vilket medför att det är en vanlig belysningsteknik i budgetfilmer (Rourke 2010). Detta 

relaterar också till att det är förekommande i datorspel, eftersom det behövs lite ljuskällor 

och det ger ett kraftfullt resultat. Eftersom spel ofta har begränsade resurser när det gäller 

hur mycket ljuskällor man kan använda så är film Noir ljussättning ett alternativ. Ett spel 

som stundtals använder detta är spelet L.A. Noire (Team Bondi, 2011), ljussättningen är inte 

alltid använd eftersom ett spel är så mångsidigt och det är också viktigt att spelaren får viss 
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information för att kunna progressera genom spelet. Det finns ändå tydliga kopplingar till 

film Noir exempel i Figur 1 nedan.  

 

 

Figur 1 Skärmdump ifrån spelet L.A. Noire (Team Bondi, 2011) 

 

I detta arbete användes en guide skapad av Rourke (2010) för att skapa miljöbilder i noir 

stilen, denna heter Lightning Film Noir Style. Denna beskriver att det viktiga när man 

skapar film noir är att ha stark belysning som producerar hårda skuggor. Man vill endast ha  

en ljuskälla som är stark och producerar hårda skuggor, det skall inte finnas några andra 

ljuskällor som skulle kunna misstas för denna. De andra ljuskällorna skall alltså vara 

betydligt svagare och mindre hårda. Det är viktigt att det är uppenbart vilken ljuskälla som 

producerar vilket ljus, om det nu finns flera ljuskällor i scenen så skall detta ändå vara 

tydligt. Det är också viktigt i relation till detta att miljön man väljer att porträttera inte har 

för mycket ljus naturligt. Detta är anledningen till att noirberättelser ofta utspelar sig på 

natten, eftersom solen och himmelen inte lyser upp allt. Detta är också anledningen till att 

interiörer är effektiva att använda eftersom de innehåller mycket lite andra ljuskällor 

naturligt (Rourke 2010). 
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3 Problemformulering  

Som det beskrivs i bakgrunden så har tidigare forskning beskrivit hur ljussättning påverkar 

hur trevlig/otrevlig en person uppfattar en miljö, med utgångspunkt i film och spel. Detta 

arbete undersökte dessa teorier på miljökonceptbilder. Genom att använda film-noir-genren 

så gjordes en avgränsning i dels motiv och dels i ljussättningsmöjligheter, eftersom likt det 

beskrivs i bakgrunden så finns det vissa ljussättningsfaktorer som är karakteristiska för film-

noir. Undersökningen genomfördes genom användandet av tre genre-specifika miljöbilder 

som utgångspunkt och sedan applicera kontrollerade ljusförhållanden på dessa. De genre-

specifika ljussättningsfaktorerna som användes är dels low key och dels hårda skuggor, dessa 

är karakteristiska för film-noir men också för klärobskyr. De ljusfaktorer som undersöktes är 

ljusets temperatur, alltså kallt respektive varmt och ljusets färgmättnad, hög färgmättnad 

respektive låg färgmättnad. Det fanns också en version av bilden som är helt svartvit som 

användes för att se hur bilden uppfattas helt utan färg vilket gav en bild av hur mycket färgen 

i ljussättningen spelar in.  

Utifrån de teorier som presenterades i bakgrunden så formades tre hypoteser. Dessa 

hypoteser dras specifikt utifrån det El-Nasr m.fl. (2006) skrev, när detaljer och information 

utelämnas ifrån spelaren så kommer denna att få en mindre trevlig uppfattning. Att ha låg 

färgmättnad är ett sätt att ta bort information eftersom ett mindre färgspektrum är 

tillgängligt för betraktaren. Yot’s (2011) teori låg till bakgrund till hypotesen om kallt ljus, 

Yot (2011) beskriver det som att kallt blått ljus ofta används för att ge associationer till natt 

och död, två ofta otrevliga faktorer. Hypoteserna var följande. 

 Miljöbilderna som har en kall ljuskälla kommer att uppfattas mindre trevlig 

gentemot de som har en varm 

 Miljöbilderna som har låg färgmättnad kommer att uppfattas mindre trevlig än de 

som har hög färgmättnad 

 Miljöbilderna som har en kall ljuskälla och hög färgmättnad kommer att uppfattas 

mindre trevlig än de som har en varm ljuskälla och hög färgmättnad 

 

3.1 Metodbeskrivning  

3.1.1 Artefakt 

Den artefakt som producerats för att undersöka frågeställningen är tre miljökonceptbilder. 

Dessa bilder porträtterade en typisk scen från film noir, som Bordwell och Thompson (2003) 

beskrev så är dessa scener oftast stadsscener på natten. De motiv de visade var en stad-scen, 

en bar-scen och en kontor-scen. Detta var scener som ofta förekommer i film noir och i dess 

tema. Dessa miljökonceptbilder skapades utifrån Rourkes (2010) tankar om hur man skapar 

film noir-ljussättning. Rourke (2010) har en mer filmisk inriktning vilket skulle kunna var 

problematiskt eftersom denna undersökning handlar om statiska 2D-bilder. Man kan dock 

anta att detta inte har så stor betydelse eftersom film egentligen är många stillbilder efter 

varandra i snabb följd. Jag vill dock inte bortse från att den rörliga aspekten kan vara viktigt 

också, tankarna Rourke (2010) har applicerades till tvådimensionella bilder i största möjliga 

mån. Olika ljussituationer applicerades på miljöbilderna, detta medförde alltså att flera olika 

versioner av samma miljö skapades, med olika ljussättningar.  
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Miljöbilderna hade redan en del fastställda ljusspekter eftersom de följde en film-noir-stil, 

detta beskrivs mer i detalj i bakgrunden men enkelt kan man säga att de redan hade en low 

key ljussättning och en hård ljuskälla.  

Det skapades fem variationer av ljussättning på miljökonceptbilden, en skulle vara i 

gråskala, två hade en kall ljuskälla, en av dem hade mättade färger, den andra omättade 

färger. De sista två hade en varm ljuskälla, den ena med mättade färger den andra med 

omättade färger. Dessa fem versioner användes sedan i en kvantitativ enkätundersökning för 

att pröva hypoteserna. 

Processen att skapa artefakten såg i princip att se ut så här 

 

Figur 2. En skiss av miljön skapades 

 

Figur 3. Den färgläggs i gråskala 

 

Figur 4. Sedan går det lätt att manipulera ljuset, här en varm ljuskälla med låg mättnad 



 8 

 

Figur 5. En version med varm ljuskälla och hög färgmättnad 

 

3.1.2 Utvärderingsmetod  

 

Dessa miljöbilder testades genom en kvantitativ undersökningsmetod, detta skedde genom 

en enkät som publicerades på internet, mer specifikt med hjälp av ett enkätprogram sedan 

publicerades den i en facebookgrupp som datorspelsutvecklare ifrån Högskolan i Skövde är 

medlemmar i. Detta medförde att de personer som genomförde enkäten ingick i 

fokusgruppen, alltså över arton år och att de går en datorspelsutvecklings-utbildning.  

Som Østbyte m.fl (2003) skriver så finns det både fördelar och nackdelar med både kvalitativ 

och kvantitativ undersökningsmetod. Den kvantitativa ger möjlighet till en mer generell syn 

på undersökningen medan den kvalitativa ger en djupare syn och man har med den 

möjligheten att gå in mer på detalj (Østbyte m.fl 2003, s.271). I detta fall så hade 

frågeställningen inte som mål att ge en djup bild av människors uppfattning om 

miljökonceptbilderna utan sökte en större kvantitet data som generellt beskriver 

urvalsgruppens uppfattning. Bara uppfattningen inte de underliggande personliga 

anledningarna till uppfattningen. 

Østbyte m.fl. (2003) skriver även att en positiv aspekt med att använda enkätundersökning 

är att sammanhanget blir mer avspänt än det skulle vara vid en mer formell enkät eller 

intervju. Anledningen till detta är att personen i lugn och ro kan svara på frågorna i en 

naturlig miljö. Detta är också ett problem eftersom det kan innebära att personen inte tar 

undersökningen på allvar och svaren bli mindre ansvarsfulla och oseriösa (Østbyte m.fl 

2003, s.144). Att man inte hade kontroll över situationen som personen befann sig i var 

också ett problem eftersom det kan ha påverkat resultatet på olika sätt. Men oberoende av 

hur man gör så kommer personen troligtvis påverkas i sitt val och det är något som man får 

acceptera. Allt för avvikande svar kan också tas bort från undersökningen. 

 I enkäten presenterades först en bild, under denna stod det ”hur mycket stämmer följande 

ord på hur du uppfattade bilden, där ett var ”stämmer inte alls” och där 5 var ”stämmer helt 

och hållet”. Efter detta presenterades ett ord och efter detta ord fanns en skala ifrån ett till 

fem där man valde sitt svar. Orden kommer att vara behaglig, obehaglig, skrämmande, 

upplyftande, frånstötande, mysig, osäker, säker, allvarlig, lättsam, hemtrevlig, fridfull, 

neutral, dyster. Efter att man gjort ett val efter vart och ett av orden så gick man vidare till 

nästa bild och igenom samma procedur. Det fanns i princip endast en bild per sida för att 

inte förvirra intrycken personen som genomförde enkäten fick. Det kan ha varit ett problem 
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att enkäten inte var speciellt beprövad eftersom den var skapad specifikt för detta arbete 

vilket medförde att det nödvändigtvis inte var den mest optimala enkäten. Den var dock 

utformad så, och termerna var medvetet valda för att vara så oladdade som möjligt för att 

inte påverka de som svarade i någon riktning. Det fanns dock ingen garanti för att 

betraktaren tolkade termerna på det sättet som det var tänkt.  

Østbyte m.fl skriver att det finns en risk med att ge personen man undersöker svarsalternativ 

eftersom de kan leda till att personen i fråga blir ledd att svara åt något håll. Det positiva 

med detta är dock att det blir lättare att sammanställa och jämföra resultatet eftersom alla 

hade samma alternativ att svara på (Østbyte m.fl 2003, s.143). 

En sida ur enkäten såg ungefärligt ut så här: 
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Figur 6. Ett exempel på hur en fråga i enkäten såg ut 

 

 

Urvalsgruppen bestod av personer som var över arton år och går utbildningen 

dataspelsutveckling. Denna åldersavgränsning grundade sig i att undersökningen handlade 

om obehag, även om bilderna hypotetiskt sätt inte skulle uppfattas så starkt otrevliga så var 

det ur en etisk synpunkt fördelaktigt att göra denna avgränsning åldersmässigt. Att 

avgränsningen endast skulle involvera dataspelsutvecklare handlade om det som 

presenterades angående miljökonceptbilder i bakgrunden, att dessa är anpassade för 

produktion och kommer inte att ses av en mer generell publik. Då kan man också anta att 

betraktarna har en något djupare förståelse för mediet. Att de skulle vara under 

utbildningens gång relaterade mer till tillgänglighet, personer som jobbar inom 

spelutveckling föreföll svårare att få kontakt med och få in resultat ifrån. Det handlar alltså 

om en form av bekvämlighetsurval.  

Urvalet medförde att man i resultatet inte kunde generalisera resultatet eftersom en mycket 

begränsad del av befolkningen undersökts i och med urvalet. Det var ett så kallat 

icksannolikhetsurval, detta betyder att det inte fanns någon chans att alla i populationen 

skulle kunnat delta i undersökningen eftersom vissa restriktioner för vilka som undersökts 

gjorts (Østbyte m.fl 2003, s.135-135 samt 244). Resultatet är endast representativt för 

personer som går en datorspelsutbildning och är över 18 år.  
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4 Genomförande  

 

4.1 Förarbete 

Den artefakt som skapades och som beskrivs något i metoden var baserad på det Bordwell 

och Thompson (2003) beskriver angående film noir. Detta handlade om motivet för 

artefakten eftersom den skall vara representativ av en scen som skulle kunna förekomma i 

en noir film. De scener som valdes var en stad-scen, en bar-scen och en kontor-scen. 

Ljussättningen i bilderna skapades utifrån det Rourke (2010) skriver om ljussättning i noir-

filmer. Det handlade om att majoriteten av scenen skulle lysas upp av en ljuskälla och det 

skulle vara tydligt att den är den starkaste, se kapitel 2.5 för mer detaljerad beskrivning.  

Det var viktigt i relation till artefaktens utformning och utvärderingsmetoden att det fanns 

en tydlig och effektiv process eftersom det var ett relativt stort antal bilder som skulle 

produceras. På ett tidigt stadie gjordes en plan för hur utförandet skulle se ut för att minska 

arbetsbördan. I korta drag så utfördes varje miljökonceptbild på ett sätt som gjorde det 

möjligt att manipulera ljuset i varje bild vilket medförde att det blev enkelt att skapa de fem 

olika variationerna av varje bild. Detta tas upp mer i detalj i 4.2. 

4.2 Arbetsprocess 

Programmet Adobe Photoshop användes för allt arbete med bilderna. Det första steget i 

arbetsprocessen var att göra skisser på hur de olika miljökoncepten skulle vara utformade, 

som beskrivits tidigare så skulle det var en bar-, en stad- och en kontor-scen men det finns 

många olika sätt att skildra dessa scener i en bild. Här togs det inspiration från noir filmer 

som The big sleep (Howard Hawks, 1946) och The third man (Carol Reed, 1949) m.fl.   

 

 

Figur 7. Skisserna som gjordes för de tre olika miljöbilderna, de som är markerade med en 

röd prick valdes 
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När en skiss valts för exempelvis kontoret så skapades ett lager under linjerna och detta 

fylldes med en mörk gråton, alla bilder skapades i gråskala för att sedan manipuleras till att 

bli färgbilder. Ett lager skapades över det solida gråtonslagret och här målades ljuset i bilden 

in, det var vitalt att endast ett lager användes för ljuset annars så skulle det vara 

problematiskt att manipulera det för att få fram färg i bilden. I detta stadie var det viktigt att 

tänka på vad Rourke (2010) skrev, att vara noga med att ha en dominant ljuskälla och 

använda hårt ljus med mycket kontrast.  

 

 

Figur 8. Den färdiga kontorsbilden i gråskala 

När versionen i gråskala var färdigställd så kunde alla de olika ljussituationerna skapas ifrån 

denna på ett enkelt sätt. Genom att använda en funktion i Photoshop som heter ”lager effekt” 

(egen översättning) och ”färglägga” (egen översättning). Det var viktigt att ha bestämda 

värden i färglägga-funktionen så att dessa värden vidare kunde användas på de andra 

versionerna i de andra bilderna. Dessa värden var: 

 Bilderna med varmt ljus. hue:48, saturation: 100, black: 100, red:255, green:204, 

blue:0. Opacitet 100% på de mättade versionerna, 40% på de lågt mättade. 

 Bilderna med kallt ljus. hue: 191, saturation: 100, black: 100, red:0, green: 210, blue 

255. Opacitet 100% på de mättade versionerna och 30% på det lågt mättade. 

Som det beskrivs i 2.4.2 finns det många grader av färgmättnad så det finns egentligen inga 

förbestämda värden för dem. Utgångspunkten var mer att en skulle uppfattas som att ha låg 

färgmättnad och den andra ha högre, med fördel så hög att den uppfattas som starkt färgad. 

Något som Yot menar var något som filmskapare använde för att skapa en obehaglig 

stämning (Yot 2011, s. 152). Detta var något som jag ville använda i dessa bilder följaktligen 

så var en relativt hög färgmättnad nödvändig och detta i relation till den lägre mättade 

bilden.  
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Som det beskrivs i kapitel 2.2  så är det utmärkande för miljökonceptskisser att vara del av 

det fortsatta arbetet inom exempelvis spel, därför var det inte så viktigt att bilderna var 

perfekt genomarbetade. Detta var också tydligt i dessa bilder, det finns mycket av 

linjeskissen kvar i de färdiga versionerna men detta har då ingen större betydelse på grund 

av kontexten.  

 

Figur 9. Kontorsbilden med varmt och högt färgmättat ljus 

 

 

Figur 10. Kontorsbilden med kallt och lågt färgmättat ljus 
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Denna process repeterades för både miljökonceptbilden som föreställde en bar och för den 

som föreställde en gata. De värden som beskrivits tidigare användes också i dessa bilder. Det 

fanns också samma strävan efter att följa det Rourke (2010) beskrev om hur man ljussätter 

en scen i film noir stil.  

 

Figur 11. Barbilden med kallt och högt färgmättat ljus 

 

 

Figur 12. Gatubilden med varmt och lågt färgmättat ljus 
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I miljökonceptbilden som förställde en gata så uppstod ett problem i relation till det Rourke 

(2010) förespråkar, att man skulle ha en stark ljuskälla som är dominant. Eftersom denna 

scen innehåller gatlyktor som i sig själva utger ett starkt ljus. Men som Rourke (2010) också 

beskriver så kunde man ha flera ljuskällor i en scen, bara det är tydligt vilken som är 

dominant på något sätt. Här löstes det genom att den dominanta ljuskällan dels är i 

förgrunden men också att den är större, den gjordes också starkare för att ytterligare 

förstärka denna idé.  

 

Sammanfattningsvis så har processen i sig inte varit speciellt invecklad utan det handlade 

mycket om skapa så mycket transparens som möjligt i de val som gjorts gällande skapandet 

av bilderna. Detta genom att följa Rourkes (2010) tips och Bordwell och Thompsons (2003) 

användningar gällande motiv. Det har också varit viktigt att följa den plan gällande 

utförandet som gjordes på ett tidigt stadie både av den anledningen att det var nödvändigt 

på ett praktiskt plan men också att det gav ytterligare transparens i det praktiska arbetet.  

 

4.3 Pilotundersökning  

En pilotundersökning genomfördes inför den slutgiltiga undersökningen, denna var något 

mindre och färre personer deltog än i den slutliga utvärderingen. Den gav dock en inblick i 

hur den senare undersökningen skulle fungera och om det fanns problem med enkätens 

utformning. Pilotenkäten innehöll fem bilder med tillhörande termer och tre personer deltog 

i undersökningen. Termerna som användes var följande: behaglig, obehaglig, skrämmande, 

upplyftande, inbjudande, frånstötande, mörk, ljus, stilla, orolig, mysig, osäker, säker, 

allvarlig, lättsam, hänförande, hemtrevlig, fridfull, neutral, dyster, kuslig.  

Det resultat rent undersökningsmässigt man kunde se efter pilotstudien var att de hypoteser 

som låg till grund för arbetet visade sig stämma relativt bra. Detta var dock mer en test av 

enkäten än en test av hypoteserna. Det väsentliga som enkäten visade var att ett problem 

med undersökningen som sådan var att den var för lång. Den tog för lång tid att genomföra 

med alla dessa termer eftersom informanterna fick gå igenom termerna och på en skala välja 

ett till fem där ett var: ”stämmer inte alls på hur jag uppfattar bilden” medan fem var: 

”stämmer helt och hållet”. Detta genomfördes på femton bilder viket tog mycket tid. 

Personerna som genomförde enkäten framförde detta problem och det var något som det 

redan tidigare fanns misstankar om.    

Pilotundersökningens negativt långa upplägg ledde till att beslutet att skära ner på antalet 

termer gjordes, ifrån tjugoen som piloten innehöll till tretton stycken. Av denna anledning så 

togs de inledande personliga frågorna också bort. Orden som togs bort var ord som hade 

snarlik betydelse med andra samt ord som var mindre relevanta i sammanhanget som 

exempelvis ordet ”hemtrevlig”. Anledningen till att antalet blev tretton ord handlade om att 

utformningen av enkäten blev gynnad så, på detta vis kunde personen som genomförde 

undersökningen se bilden samtidigt som denne såg alla termerna (varierande beroende på 

skärm) medan man innan fick scrolla mycket mer i enkäten. De termerna som blev kvar var 

behaglig, obehaglig, skrämmande, upplyftande, frånstötande, mysig, osäker, säker, allvarlig, 

lättsam, fridfull, neutral och dyster. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen bestod av en enkät som var utformad för att presentera bilderna och sedan 

lista tretton beskrivande termer efter varje bild. En medföljande beskrivning berättade att 

man först skulle betrakta bilden sedan fylla i en skala från ett till fem, ett beskrevs som 

”denna term stämmer inte alls på hur jag uppfattar bilden” medan fem beskrevs som att 

”den stämmer helt och hållet” (se figur 6 för exempel). Testpersonen gjorde detta med de 

tretton termerna efter varje bild, det sammanlagda antalet bilder var femton stycken. 

Termerna var alltid i samma ordning efter bilderna. Bildernas ordning skiftade inte heller på 

det sättet att först så användes barbilden, för den i gråskala sedan den kalla med låg 

färgmättnad därefter den kalla med hög färgmättnad, följande presenterades samma scen 

med varm ljuskälla och låg färgmättnad sedan den varma med hög färgmättnad. Detta 

följdes av stadsscenen med samma ordning av ljussituationerna, alltså gråskala först och 

sedan kall med låg färgmättnad etc.  

Undersökningen publicerades i en facebookgrupp för DSU, en grupp för studenter som går 

eller har gått datorspelsutvecklings-utbildningen vid Högskolan i Skövde med en uppmaning 

om att utföra enkäten. Sammanlagt så genomförde sjutton personer denna enkät genom 

facebookgruppen. All data sammanställdes med hjälp av enkätprogrammet Google-formulär 

och dessa data finns i sin helhet att hitta i appendix A-C. 

5.2 Analys 

Problemet denna studie utgick från tog form i tre hypoteser, dessa hypoteser var dels att 

miljökonceptbilderna som hade en kall ljuskälla kommer att uppfattas mindre trevliga än de 

som hade en varm. Dels att de miljöbilder som hade en låg färgmättnad kommer att 

upplevas mindre trevliga än de som hade en hög. Den tredje hypotesen påstod att de 

miljöbilder som hade en kall ljuskälla med hög färgmättnad kommer att uppfattas mindre 

trevlig än den som hade en varm ljuskälla och hög färgmättnad.  

Efter genomgång av data ifrån enkäten så fanns inga tydliga svar på hypoteserna, det fanns i 

princip inga klara riktningar i resultatet. En generell förekommande företeelse var att de 

termerna som relaterar till att en bild upplevs mindre trevlig inte har någon majoritet av 

”stämmer helt och hållet” alls. Alltså att det inte i något av fallen fanns en majoritet av svar 

som helt och hållet håller med de mer negativt beskrivande termerna. De termerna som 

klassificeras som beskrivande av mindre trevliga är obehaglig, skrämmande, frånstötande 

och dyster. Det var i första hand dessa som jämfördes mellan de olika motiven och 

ljussituationerna. Här följer ett exempel ur sammanställningen 
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Figur 13. Sammanställning av svar ifrån bar-scenen 

När datan ovan ställdes mot hypotesen att de bilderna med kall ljuskälla skulle upplevas 

mindre trevliga så blev det uppenbart att det fanns marginella tendenser till att denna 

hypotes kunde äga en del riktighet. Bilderna med kall ljuskälla hade i jämförelse med de med 

varm marginellt högre värden i snitt än de med varm ljuskälla. Dock så visade bilderna med 

andra motiv inte samma klarhet. Den andra hypotesen påstod att de bilder som hade en 

ljuskälla med lägre färgmättnad skulle upplevas mindre trevliga än de med hög färgmättnad. 

I exemplet med baren så stöds inte denna hypotes, i den data som beskrev den kalla 

ljuskällan så stämmer det hypotesen beskrev medan i fallet med den varma ljuskällan så 

stämmer inte hypotesen. Den tredje hypotesen påstod att de bilderna med kall ljuskälla och 

hög färgmättnad skulle upplevas mindre trevliga än de med varm ljuskälla och hög 

färgmättnad. I fallet med baren så motbevisades detta i form av att det marginellt var mer 

personer som beskrev den varma ljuskällan med hög färgmättnad som mindre trevlig.  

 

Figur 14. Sammanställning av svar ifrån gatu-scenen 

 

Figur 15. Sammanställning av svar ifrån kontor-scenen 



 18 

 

Det tydliggjordes efter exemplet med bar-scenen i relation till de andra motiven att det fanns 

marginella skillnader som skapade mönster, en del av dessa stärker hypoteserna, en del 

motsäger dem. Exempelvis termen skrämmande och hur den upplevdes av de sjutton 

deltagande i undersökningen så såg det genomgående varierat ut. I bilden föreställande 

baren så påstod en majoritet av de deltagande att de upplevde att termen skrämmande 

stämde mindre på versionen med kall ljuskälla med låg färgmättnad. Medan i versionen med 

kall ljuskälla och hög färgmättnad så stämde termen skrämmande inte alls på hur de 

upplevde den. I bilden föreställande en gata så upplevdes skrämmande på samma sätt 

stämma mindre på versionen med kall ljuskälla med låg färgmättnad. I versionen med kall 

ljuskälla och hög färgmättnad så beskrevs skrämmande stämma med hur de upplevde bilden 

(alltså en majoritet av svarsalternativ 4). Datan gällande kontorsmiljön beskrev de 

deltagande att de upplevde versionen med kall ljuskälla och låg färgmättnad i relation till 

skrämmande att det stämde mindre och samma svar i versionen med kall ljuskälla med hög 

färgmättnad.  

I de olika motiven så fanns det olika relationer mellan upplevelsen personerna som 

genomförde enkäten hade, detta var inte sant för alla fall men det visade på ett genomgående 

tema att ett mönster motbevisas i olika versioner. Detta var anledningen till att det tidigare 

beskrevs som att den insamlande datan inte pekade på några mönster eller gav svar på 

hypoteserna. Det finns inga tydliga riktningar för eller emot vilket visas av de 

sammanställande figurerna ovan.  

5.3 Slutsatser 

Baserat på det som presenterades i analysen så stämmer inte hypoteserna som arbetet 

undersökte, alltså att det skulle finnas mönster i hur mer eller mindre trevligt personer 

uppfattade miljökonceptbilder endast på grund av ljussättningen. De sjutton personer som 

deltagit har haft mycket spridda upplevelser gällande hur otrevliga de olika ljussituationerna 

var. De mönster som tidvis gick att se bröts upp av det faktum att undersökningen innehöll 

tre olika miljömotiv vilket medförde olika resultat mellan dem. Detta pekar på att motivet 

möjligen har en stor betydelse på hur en person uppfattar en miljö även när motiven är valda 

för att vara så lite laddade som möjligt för att framhäva ljussättningen roll i det hela.  

Ett mindre men dock förekommande mönster var att de termer som ansågs beskriva bilden 

på ett mindre trevligt sätt (obehaglig, skrämmande, frånstötande och dyster) aldrig hade en 

majoritet av stark upplevelse, inte i något av motiven eller någon av ljussituationerna. Vilket 

medför att det kan spekuleras i huruvida bilder av det här slaget har någon kapacitet att 

påverka människor på ett starkt sätt.  

Sammanfattningsvis så bevisades eller motbevisades inte någon av de hypoteser som 

undersökningen grundades på. Potentiella anledningar till detta tas upp i kapitel 6.2. 
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6 Avslutande diskussion 

 

 

6.1 Sammanfattning 

 Detta arbete undersökte ljussättning i noir-miljökonceptbilder, bildernas motiv och delar av 

ljussättningen var baserad på film-noir som var en filmrörelse i Hollywood i mitten av 1900-

talet. Det som specifikt undersöks i ljussättningen var ljuskällans temperatur och 

färgmättnad, tre hypoteser hade skapats gällande utkomsten av undersökningen. Grunden 

till dessa hypoteser hämtades från teorier om ljussättning från film och spel, El-nasr, m.fl 

(2006) artikel Dynamic Lighting for Tention in games och Yots (2011) bok Light for Visual 

Artists: Understanding & Using Light in Art & Design var de huvudsakliga källorna. 

Hypoteserna påstod att miljöbilderna som hade en käll ljuskälla skulle upplevas mindre 

trevlig än de med varm ljuskälla, bilderna med låg färgmättnad skulle uppfattas mindre 

trevliga än de som hade hög färgmättnad och miljöbilderna som hade en kall ljuskälla och 

hög färgmättnad skulle uppfattas mindre trevliga än de som hade en varm ljuskälla med hög 

färgmättnad.  

För att undersöka hypoteserna skapades femton olika miljökonceptbilder, föreställande tre 

olika scener med fem olika ljussituationer applicerade på varje. Miljöerna föreställde en bar, 

en gata och ett kontor, dessa motiv är ofta förekommande i film-noir. Ljussituationerna som 

skapades till varje motiv var en version i gråskala, en med kall ljuskälla och låg färgmättnad, 

en med kall ljuskälla och hög färgmättnad. Det skapades också en version med varm ljuskälla 

och låg färgmättnad och till sist en med varm ljuskälla och hög färgmättnad. Dessa bilder 

användes vid en kvantitativ enkätundersökning, i denna fick informanterna ta ställning till 

vilken grad ett antal beskrivande terner passade in på hur de uppfattade bilderna.  

Det genomfördes en pilotundersökning för att säkerställa att bilderna var utvärderingsbara 

och se till så att enkäten fungerade. Efter denna så drogs begreppens antal i enkäten ner 

gjordes samt andra mindre förändringar. Den slutgiltiga enkäten publicerades i en 

facebookgrupp för nuvarande och tidigare dataspelsutvecklingsstudenter vid Högskolan i 

Skövde, detta passade den tänkta urvalsgruppen som var över arton år och 

dataspelsutvecklingsstudenter. Totalt sjutton svar hämtades in.  

En detaljerad redogörelse och analys av den inhämtade datan finns i kapitel fem, generellt så 

kan det konstateras att den inhämtade datan inte visade på att hypoteserna skulle stämma, 

det fanns i princip inga genomgående mönster i den. Detta diskuteras och det centrala 

problemet presenteras som att det förekommer ett för stort antal variabler i studiens 

upplägg. Detta är också något som tagits upp tidigare under “5.2 Analys och 5.3 Slutsatser. 

Resultatet skulle dock kunna användas som en plattform att bygga vidare på eftersom några 

av de områden som är problematiska har belysts även om inga konkreta slutsatser i relation 

till hypoteserna gjorts ifrån undersökningen.  
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6.2 Diskussion 

Om man ser till resultatet av denna undersökning så finns det inte något belägg för att 

hypoteserna som den utgått från stämmer. Hypoteserna bygger (vilket beskrivs i kapitel 2.3) 

på El-nasrs m.fl. (2006) och Yots (2011) teorier om ljussättning, i dessa teorier så är både 

Yot (2011) och El-nasr m.fl. (2006) mycket försiktiga med att lägga fram sina arbeten som 

definitiva, de är inte bevisade. Resultatet av undersökningen om ljussättning i 

miljökonceptbilder som genomförts belyser samma problematik, det fanns inga tydliga 

mönster i den data som insamlats och därför så kunde inte slutsatser dras. Anledningarna 

till varför den data som samlats in för undersökningen var tvetydig är flera.  

En av anledningarna kan möjligen vara det som diskuterades i inledningen, att upplevelsen 

av ljusättning i bilder är något som är svårt att mäta eftersom det handlar mycket om 

personlig uppfattning. De bakomliggande faktorerna till en persons relation till en viss 

ljussättning kan vara många och invecklade. De generella mönster som dyker upp och som 

något förespråkas av både Yot (2011) och El-nasr m.fl. (2006) kan vara baserade på 

upplevelser som är vanliga bland människor. Yot (2011) teori om att ljussättning som inte 

förekommer naturligt så ofta skulle upplevas mindre trevliga är ett exempel på detta. Denna 

undersökning visar ju varken för eller emot den teorin, även om det i vissa fall fanns data 

som stämde något överens med den.  

Ett relaterande problem är att det uppstår en stor mängd olika variabler i relation till en 

undersökning som denna. Uppfattningen människor har av olika ljussättning och miljöerna 

som ljussättningen finns i syntes variera. Miljön som personen befinner sig i när denne 

svarar på enkäten är ännu en variabel. Denna enkät gjorde inget försök att staka ut runtom-

liggande faktorer som platsen personen befann sig på om det var dag eller natt etc. Detta 

skulle kunna vara något som med fördel kunde implementeras i en utökad undersökning 

eftersom det möjligen är en påverkande faktor för upplevelsen.  

Miljökonceptbildernas bearbetning var också den en potentiell källa till uppkomsten av fler 

variabler vilket gjorde också undersökningens resultat mindre tydligt. Utförandet hade 

under arbetets gång ingen utgångspunkt, på det sättet att det inte fanns någon grafisk 

förlaga som det jobbades efter. Miljöbildernas uttryck grundade sig i hur jag skapade dem, 

det vill säga hur mycket linjer används, hur genomarbetade färgerna är och hur mycket 

penseldrag som syntes i den slutliga bilden osv. Detta kan potentiellt ha varit en faktor som 

bidrog till att styra upplevelsen av en bild i någon riktning, exempelvis om stilen på 

utförandet varit mer rent renderad så skulle det kunnat ge upphov till andra upplevelser.  

Undersökningen som genomförts har också en del problem gällande just urval och antal 

personer som genomförde enkäten. Det är inte självklart att en kvantitativ undersökning är 

den bästa metoden för en undersökning som denna, som handlar mycket om folks 

upplevelser. Om undersökningens syfte var mer relaterat till vilka de bakomliggande 

personliga orsakerna till en viss uppfattning var så hade troligtvis en kvalitativ metod varit 

att föredra framför den kvantitativa som nu använts.  

Det är också potentiellt problematiskt att ett så litet antal ur en så liten grupp deltog, detta 

mycket på grund av att ett bekvämlighetsurval gjordes, det går givetvis inte dra några större 

slutsatser av den data som samlats även om den hade varit entydigare. Precis som det 

diskuteras i kapitel 3.1.2 så säger Østbyte m.fl att den data som samlats in är endast 

representativ för den fokusgrupp man valt och man kan inte låta den vara representativ för 
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fler människor (Østbyte m.fl 2003, s.135-135 samt 244). I detta fall så är det också en liten 

mängd (sjutton personer) som genomfört enkäten så frågan är om det alls kan dras några 

egentliga slutsatser ifrån den utöver tendenser.  

Enkätens utformning kan också ha bidragit till att resultatet blivit svårt att läsa av. I 

utförandet av enkäten så togs i beaktning att göra den så rättfram som möjligt, men det kan 

ändå ha blivit för många variabler som varit problematiskt för ett tydligt resultat av data. Att 

använda noir film som utgångspunkt genom Bordwell och Thompsons (2003) texter och 

Rourkes (2010) guide för hur man ljussätter film-noir stil verkar inte ha varit tillräckligt som 

arbetsmetod för att besvara hypoteserna tillfredställande.  

Studiens något tunna teoretiska utgångspunkt kan potentiellt varit något som bidragit till ett 

mindre tydligt resultat av undersökningen. Med hjälp av fler passande teoretiska 

vetenskapliga utgångspunkter så kunde möjligen materialet till utvärderingen formas mer 

effektivt och gett ett tydligare resultat. Exempelvis så kunde teorier ifrån andra ämnen som 

berör ljussättning använts så som Boyce, Eklund, Hamilton och Brunos artikel ”Preceptions 

of Saftey at Night in Different Lighting Conditions”, som handlar om gatljus och hur man 

vill att ljuset i dessa skall vara för att människor ska känna sig trygga i städer på natten. På 

samma sätt kunde studier gällande ljussättning i arkitektoniska sammanhang varit 

användbara samt teorier hämtade ifrån klassiskt måleri så som Honour och Flemings (2009) 

kapitel ”Pictorial representation”  i boken a World History of Art.  

En forskningsetisk aspekt som detta arbete vidrör handlar om hur mycket information de 

som genomförde enkäten blev tilldelade. Enkäten talade aldrig om att det handlade om att 

undersöka vilka ljussituationer som upplevdes mindre trevliga. De som genomförde enkäten 

fick endast reda på att det handlade om en studie om ljus i miljökonceptbilder. På samma 

sätt innehöll enkäten flera olika begrepp vilka inte bara var de som var de mest intressanta 

för undersökningen, detta för att inte leda de svarande på något sätt. Att undanhålla 

information på detta viset kan möjligen ses som mindre etiskt men valet gjordes eftersom 

färre begrepp potentiellt kunde uppfattas som ledande av de svarande. Betydelsen av den 

information som undanhölls ansågs inte heller vara vital för den svarande eller dennes 

personliga integritet.  

En samhällelig aspekt av denna typ av arbete skulle möjligen vara att erfarenheten ifrån 

denna kunde appliceras på verkliga miljöer exempelvis hur ljussättning kan användas för att 

skapa trygghet i offentliga miljöer. Om arbetet använt en bredare teoretisk grund så som 

teorier angående ljussättning i offentliga miljöer etc. så hade denna koppling varit ännu 

tydligare. Ljussättning är ett mycket brett ämne som sträcker sig över många olika 

discipliner så relationer mellan olika fält finns troligen. 
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6.3 Framtida arbete 

Inför framtida arbete så hade ytterligare tid kunnat användas till att eliminera ytterligare 

variabler från undersökningen, genom exempelvis mer kontrollerade motiv eller mer 

kontrollerade situationer vad det gäller försökspersoner. Det skulle också vara intressant att 

ha en annan målgrupp och se om det finns tydliga förändringar i resultatet. Det skulle på 

samma sätt vara intressant med en större grupp av personer som genomförde 

undersökningen för att se om det kan bringa mer tydliga resultat vad det gäller mönster i 

data.  

Med detta arbete har några av problemen relaterade uppfattning av ljussättning i noir-

miljökonceptbilder presenterats och de kan användas att bygga vidare på. Några av de 

problem som kan uppstå i denna sorts undersökningar har uppmärksammats och med hjälp 

av detta så kan det utformas en undersökning som har mer kontrollerade förhållanden, vad 

det gäller artefakt och utvärderingen.  Detta kan användas vid studier inom liknande eller 

samma område.  

Om en ny studie skulle genomförts med all kunskap som inhämtats vid denna studie så 

skulle man med fördel förändra delar av upplägget. Exempelvis genom att använda en 

frågeställning istället för ett antal hypoteser, det visade sig i detta arbete att hypoteser blir 

problematiskt när det visar sig att de inte stämmer. Eftersom de inte belyser de 

uppfattningen informanterna hade och därigenom inte ger så mycket material att spekulera i 

eller ta hänsyn till. Detta talar också för att använda en kvalitativ arbetsmetod vilket på 

samma sätt skulle ge mer inblick i hur informanterna uppfattar bilderna. Något som tas upp 

genom detta arbetes gång är kontrollerade miljöer, i en liknande studie så skulle hänsyn till 

detta kunnat tas mer i beräkning genom att låta alla informanter betrakta bilderna i samma 

miljö exempelvis ett mörkt och tyst rum.  

Några förändringar av en framtida studie som möjligen skulle vara intressanta att 

genomföra men vars nytta detta arbete inte direkt visar på skulle kunna vara att utföra 

undersökningen med oculus rift eller på en stor skärm. Genom detta skulle det bli en riktig 

upplevelse av en miljö snarare än en upplevelse av en bild. Detta skulle kunna ge ett 

annorlunda resultat gentemot att använda traditionella bilder. Eventuell så skulle det kunna 

vara positivt i relation till ett tydligare resultat att utgå ifrån att undersöka endast en 

miljökonceptbild för att sedan använda flera om resultatet på endast en bild verkar 

tillförlitligt.  
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Appendix A -  Enkätresultat Bar-Scen 

En bilds resultat per sida. Svarsalternativ, antal svar, procent av svaren 
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Appendix B -  Enkätresultat gatu-scen 

En bilds resultat per sida. Svarsalternativ, antal svar, procent av svaren 
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Appendix C -  Enkätresultat kontor-scen  

En bilds resultat per sida. Svarsalternativ, antal svar, procent av svaren 
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Appendix D -  Miljökonceptbild, Bar gråskala 
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Appendix E -  Miljökonceptbild, Bar kall låg 
färgmättnad 
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Appendix F -  Miljökonceptbild, Bar kall hög 
färgmättnad 
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Appendix G -  Miljökonceptbild, Bar varm låg 
färgmättnad 
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Appendix H -  Miljökonceptbild, Bar varm hög 
färgmättnad 
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Appendix I -  Miljökonceptbild, Gata gråskala 
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Appendix J -  Miljökonceptbild, Gata kall låg 
färgmättnad 
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Appendix K -  Miljökonceptbild, Gata kall hög 
färgmättnad 
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Appendix L -  Miljökonceptbild, Gata varm låg 
färgmättnad 
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Appendix M -  Miljökonceptbild, Gata varm hög 
färgmättnad 
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Appendix N -  Miljökonceptbild, Kontor gråskala 
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Appendix O -  Miljökonceptbild, Kontor kall låg 
färgmättnad 
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Appendix P -  Miljökonceptbild, Kontor kall hög 
färgmättnad 
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Appendix Q -  Miljökonceptbild, Kontor varm låg 
färgmättnad 
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Appendix R -  Miljökonceptbild, Kontor varm hög 
färgmättnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


