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Sammanfattning 
Kopplingen mellan färg och känslotillstånd är någonting som många forskare har studerat 

under en lång tid. Denna undersökning kommer att utgå ifrån Robert Plutchiks befintliga 

forskning och teorier och fördjupa sig på hur färg faktiskt kan kopplas till känslotillstånd. 

Någonting som undersökningen även kommer att gå in på är huruvida det finns en differens 

i hur personer med nedsättningar i sitt färgseende uppfattar och tolkar färg och kommer 

även att jämföras med personer med normalt färgseende. Studien kommer att grunda sig i 

fyra olika bilder gjorda ut efter specifika färger som är kopplade till känslotillstånd. Genom 

kvalitativa intervjuer kommer sedan att informanter, indelade i två testgrupper, få svara på 

frågor och koppla olika känslotillstånd till hur de uppfattar bilderna. Datan från studierna 

kommer sedan att presenteras i resultat och analyseras för att slutgiltigen diskuteras. 

Nyckelord: Färg, färgsättning, känslotillstånd, 3D-Grafik, perception, immersion, 

färgseende 
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1 Introduktion 

Färg- och ljussättning kan förstärka emotionella uttryck i film och spel. Detta har framför allt 

filmindustrin arbetat med i årtionden i form av efterredigering och färgbehandling. När 

färger används för att förstärka känslan och det emotionella uttrycket i en film, vad händer 

då om en färg tolkas på två olika sätt så att samma färg får två helt olika emotionella uttryck? 

Denna undersökning kommer att ta upp de brister och förvirringar som kan uppstå hos 

människor med en avvikande funktionalitet i sitt färgseende. För att kunna förklara om det 

eventuellt finns några skillnader i hur färg uppfattas, beroende på vilken typ av färgseende 

en informant har, så ämnar denna undersökning att fokusera på just hur känslor kopplas till 

färg. 

Genom att använda en kvalitativ intervjumetod baserad på ett selektivt urval kommer 

informanter i denna undersökning få tolka färg och koppla dessa till emotionella uttryck. 

Dessa informanter kommer att delas in i två grupper: personer med fullt fungerande 

färgseende samt personer med avvikande nedsättningar i sitt färgseende.  

Denna undersökning kommer att ta upp skillnaderna i hur färg- och ljussättning kan 

påverka det känslouttryck som en scen kan ge när den återges i olika färgåtergivningar. 

Denna undersökning vill även undersöka om det finns en skillnad i hur de två olika 

testgrupperna uppfattar denna scen. 
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2 Bakgrund 

Sedan Leone Battista Alberti vid 1430-talet började studera färg på en mer teoretisk nivå 

(Gille 2008) har det skett en hel del. Vi har sett färgcykler skapas och lärt oss 

vilka färger som är vilka och vilka nyanser som härstammar från vilka basfärger. Hur vi dock 

väljer att se på färg kan variera då det sker undermedvetet med hjälp av perception och 

visualisering. Beroende på vad personen i fråga har för koppling till färgen som denne 

exponeras för kommer resultatet för hur färgen i fråga upplevs tillsammans med 

ljussättningen att få olika resultat. Skillnad på färgmättnaden i färgen kan ge varierande 

resultat. Detta är något som filmbranschen har använt sig av detta under en lång tid där det 

finns distinkta skillnader i hur olika genrer representeras just i färg och ljussättning. Kalla 

färger med låg färgmättnad representeras i genrer som noir, skräck och thrillers medan 

varma färger med hög färgmättnad återfinns i komedier samt äventyr (Seitz, 2010). 

 

Figur 1  Skärmdump från en romantisk/drama/komedi: Midnight in Paris (Allen, 
2011) visar en barscen som innehåller hög färgmättnad och varma toner. 

 

Figur 2 Skärmdump från en action/thriller: Max Payne (Moore, 2008) visar en 
barscen som innehåller låg färgmättnad och kalla toner. 

Enligt Dan Seitz (2010), i hans artikel om färgbehandling och postproduktion, kan man 

nästan häften av gångerna gissa filmens genre genom en stillbild från den. Figurerna ovan 

representerar bilder i från två olika filmer i från två olika genrer men i samma typ av miljö. 

Valet av att ha två skärmdumpar av samma typ av miljö (i detta fall en bar) var för att 

kunna spegla en snarlik scen i olika genrer.  

Figur 1 är en skärmdump av Midnight in Paris (2011) som är en drama-komedi om en 

författare som drömmer sig tillbaka till ett 1920-talets Paris. Figur 2, skärmdump från Max 

Payne (2008) är en thriller baserat på actionspelet med samma namn. Att jämföra dessa är 
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ett bra exempel på det som tidigare nämndes gällande olika genrer och hur det använder sig 

av olika färg- och ljussättning. Jämför man figur 1 och 2 finns det distinkta skillnader i 

uttrycket i både färgmättnad samt ljussättning. 

Då detta är ett stort ämne kommer denna undersökning att anpassa sig efter hur 

spelare i synnerhet påverkas av färg- och ljussättning i en 3D-miljö snarare än en verklig 

miljö. Detta kommer att göras genom att med renderade 3D-scener, med olika färg- och 

ljussättning, skall informanter i intervjuer få svara på hur dessa reagerar känslomässigt över 

de olika scenerna.   

Denna undersökning kommer att gå igenom den färgbehandlingsteknink som redan 

återfinns  i film, just hur färg- och ljussättning kan bidra till stor del över hur en scen 

uppfattas, denna gång i datorspel. Mer inriktat ämnar undersökningen att fokusera den 

rådande brist av spel som fungerar lika bra för färgblinda som för människor med normalt 

färgseende och dess påverkan på uppfattning av emotionella tillstånd i färg. Ett spelföretag 

som har arbetat med att problematisera just denna fråga är Riot Games med deras League of 

Legends (2009). Riot games problematisering av frågan grundade sig i hur spelupplevelsen 

kunde göras mer enkel för de som lider av röd-grön färgblindhet. 

 

Figur 3 League of Legends (Riot games, 2009) in-game bilder tagna innan 
applicering av ’Color blind-mode’ 

 

Figur 4 League of Legends (Riot games, 2009) in-game bilder tagna utefter hur röd-
grön färgblinda skulle uppfatta skillnader emellan färgerna 
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Figur 3 visar vyn över hur färger indikeras beroende på lagkamrater eller fiender. Den röda 

färgen står för fiender och den gröna står för lagkamrater. Som figur 4 visar uppstår det 

komplikationer för den som är röd-grön färgblind då dessa färger flyter ihop med varandra 

och det är svårt att se skillnad på vilket som är vilket. Då League of Legends (Riot games, 

2009) är ett lagspel som går ut på att spela mot dina motståndare uppstår väldiga problem 

om spelaren inte kan se skillnad på de olika lagen. Detta var någonting som Riot Games 

uppmärksammade och gjorde även en alteration i inställningarna möjlig för spelarna. 

Eftersom att röd och grön färgblindhet är den vanligaste typen av färgblindhet (Nathans, 

Piantanida och Hogness, 1986) så valde riot games att göra det valbart för spelaren att välja 

om det egna laget skulle ha grönt eller blått som fokusfärg. Den klart tydliga skillnaden på 

allt ifrån gränssnitt till visuella effekter gjorde att det blev lättare att se skillnad på det två 

lagen (se figur 5). Detta i sin tur gjorde att spelare med röd-grön färgblindhet kunde mycket 

enklare spela spelet och dessutom breddade riot games sin målgrupp. 

 

Figur 5 League of Legends (Riot games, 2009) in-game bilder tagna efter 
appliceringen av ‘Color blind-mode’ 

Riot games gjorde en bra sak för en utsatt målgrupp men vad denna undersökning kommer 

att göra är att ta steget mot hur färg används för att förstärka emotionella tillstånd i film och 

spel och hur det eventuellt kan skada en färgblinds upplevelse av samma film och spel. För 

att avgränsa detta arbete så vill denna undersökning att endast fokusera på upplevelsen 

inriktad mot spel. 

Detta kapitel kommer framför allt att ta upp hur färg- och ljussättning fungerar samt hur 

dess påverkan på känslor har studerats av andra forskare.  För att på ett enklare sätt kunna 

se om det finns ett samband mellan färg- och ljussättning kopplat till känslomässiga tillstånd 

ämnar denna undersökning att bryta ned hur färg samt ljus fungerar men även hur en 

betraktare uppfattar färg samt hur färg kan variera beroende på avvikelser från normen. 
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2.1 Den biologiska aspekten 

Arne Valberg (2005: 5) förklarar att ordet ’färg’ är en subjektiv upplevelse hos varje individ. 

Varje färg kan nyanseras olika hos varje olik individ som betraktar den. Ändå kan merparten 

av en grupp människor urskilja röd, grön, blå och gul när vi lägger upp dessa färger bredvid 

varandra. Enligt Nathans, Piantanida och Hogness (1986) uppskattas endast ett fåtal 

människor har svårt för detta, det kommer att tas upp senare i detta kapitel. För att kunna 

förstå detta på ett mer utförligt sätt så är det första som denna undersökning ämnar att ta 

upp är hur just färg och ljus fungerar i korrelation till det mänskliga seendet. Anledningen 

att detta är av stor vikt i undersökningen är just för att förstå vad som händer när ljus skapar 

färg och vad som kan hända om ljuset inte tas upp på ett ’normalt sätt’. Därför kommer detta 

kapitel även att gå igenom de komplikationer som kan ske när färgseende inte är fullt 

funktionellt och hur missförstånd kan skapas. För att kunna gå närmare in på dessa ämnen 

så måste först färg och ljus förklaras, samt hur detta påverkar sättet vi upplever färg. 

2.1.1 Den mänskliga synen 

Veronica L. Zammitto (2005) förklarar att färg skapas via ljusstrålar som reflekteras på ytan 

av ett visst objekt. Beroende på räckvidden av våglängden som ljuset färdas genom så skapas 

olika typer av färg. Färgen skapas i ögat genom att våglängderna registreras och skickas för 

tolkning av hjärnan som sedan beskriver våglängden i form av en definierad färg. 

Roger N. Clark (2009) menar på att det mänskliga ögat fungerar mer som en videoström 

snarare än en kamera. Detta bekräftas även av Ker Than (2010) i sin artikel då han skriver 

att det mänskliga ögat tillhör gruppen av ’kamera-typ ögon’ som återfinns hos en del av 

djuren. Dessa fungerar enligt Than som en kameralins fungerar för en kamera, genom att 

släppa in mer eller mindre ljus för vart fokus riktas. Clark menar också på att själva 

videoströmmen skapas genom att hornhinnan tar upp ljus och information och sedan 

skickas det vidare för att bearbetas när denna information och ljus når näthinnan. Efter 

informationen har nått näthinnan skickas den via synnerven till hjärnan där vi sedan tolkar 

information. 

Figur 6 Det mänskliga ögat med hornhinna,regnbågshinna, lins, glaskroppsrummet, 
senhinna, åderhinna, näthinna och synnerv.  

Capio Medocular som är ett svensk ögonklinik beskriver på sin hemsida att hornhinnan 

täcker är ett färgat, ringformat membran som kallas för regnbågshinna alternativt benämnt 

som iris. Det är regnbågshinnans uppgift att fungera för ögat som ett objektiv gör för en 

kamera. Detta fungerar på så sätt att regnbågshinnan justerar storleken på öppningen mot 
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pupillen vilket resulterar i att mängden ljus som släpps in ändras. På så sätt kan ögat 

anpassa sig under extrema förutsättningar och gör att vi kan se beroende på vilken sorts ljus 

ögat utsätts för. Det finns dock avvikelser från hur ögat är uppbyggt där olikheter och 

variationer blir en variabel som kan hindra en persons förmåga att dels generellt kunna se 

men även hur en person ser detta kommer tas upp mer utförligt nu. Det mesta utav 

visualiseringen av bilden vi ser när vi tittar sker i hornhinnan (Valberg, 2005). 

Valberg (2005) tar även upp hur människan hade kunnat ha en mycket skarpare och bättre 

syn om det inte vore för vätskor som ligger för linsen. Dessa vätskor är nödvändiga för att 

ögonen inte skall torka ut men skapar refraktion i hur ljuset bryts, detta blir extra tydligt om 

vi försöker titta exempelvis under vatten eftersom att det blir flera vätskor som hamnar på 

varandra så gör det att synfältet och förmågan att se skarpt hindras. Refraktion bryter alltså 

ljus (se Figur 7) vilket gör att beroende på materialet på objektet, texturen på ytan samt 

transparensen objektet har kommer refraktionen påverka hur ljuset studsar och därefter ge 

nyans åt det samma objekt. 

 

 

Figur 7 Refraktion på en plan yta mellan luft och ett optiskt tjockare medium i detta 
fall glas. Indexvärdena förklaras luft som n1 = 1.0, och glas n2 = 1.50. Pilen representerar en 

ljusstråle som bryts när den passerar från n1 till n2. (Valberg, 2005) 

Det som sker när vi upptäcker färg är att hjärnan registrerar tre parametrar: nyans (vilken 

färgton), ljusstyrka och färgmättnad (hur ren nyansen är) (Zammitto, 2005). Dessa tre 

parametrar utgör vilken typ av färg som hjärnan uppfattar. Oavsett om det är ljusblå eller 

mörkblå (skillnad i ljusstyrka och färgmättnad) så kan de baseras i samma nyans, detta 

betyder inte att det är samma färg men snarare en alteration av samma nyans (Valberg, 

2005). Vad händer då när en person inte kan upptäcka nyansskillnader eller kan se 

variationerna som de allra flesta människor kan?  

2.1.2 Avvikelser från normen 

Att vara blind är det mest extrema fall där synen avviker från normen men bortom det finns 

det allt fler mer förekommande typer av avvikelser. Ett annat fall är närsynthet eller 

långsynthet två vanliga fall av avvikelser där ögats själva form har blivit altererat vilket gör 

att det påverkar hur väl en person ser på nära eller långt avstånd. Sedan finns det en typ av 

avvikelse som kommer ha en central roll i hur denna undersökning kommer att fungera, 

färgblindhet.  

Gretchtyn Bailey (2015) skriver att färgblindhet mer exakt översätts till ’färgseende 

nedsättning’ då det faktiskt inte har med blindhet att göra utan snarare hur färg uppfattas. 
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Det uppskattas enligt Nathans, Piantanida och Hogness (1986) att ungefär 8 procent av den 

manliga befolkningen och mindre än 1 procent av den kvinnliga har färgseende nedsättning. 

Dessa siffror ser enligt Capio Medocular väldigt snarlikt ut i Sverige och resten av världen. 

Dock tar Bailey (2015) upp en studie som gjordes på färgblinda pojkar, enligt studien så visar 

det på att västerländska pojkar hade större risk än asiatiska eller afroamerikanska pojkar 

hade att leva med färgblindhet. Denna multi-etniska studien gjordes i Kalifornien och 

testgruppen bestod av 4005 olika pojkar i åldern 3-6 år.  

Jeremy Nathans, Thomas P. Piantanida och David S. Hogness (1986) skriver i sin artikel om 

molekylär genetik inom just färgseendet att de flesta av alla människor kan uppfatta tre 

primära färger som är grunden till alla färgkombinationer. Detta betyder att med dessa tre 

grundfärger kan alltså det flesta hitta vilken färg som helst. De variationer som har upptäckts 

är att vissa människor dock behöver dessa tre färger utdragna och exponerade stort med 

distinkta övergångar medan andra bara behöver två primära färger för att skapa alla 

färgkombinationer. För dessa typer av färgblinda som endast uppskattas behöva använda två 

primära färger går minskar färgspektrumet till 66 % av det ursprungliga och flera nyanser 

och färger försvinner. Dessa färger är nu snarare ihopblandade med en annan färg. Exempel 

på detta tas upp av Zammitto (2005) och är färgblinda som har svårt att se skillnad på röd 

och grön. Zammitto förklarar att den röda färgen är en primär grundfärg som tillhör ’de 

varma färgerna’ och den gröna färgen är en blandning mellan gul och blå och tillhör ’de kalla 

färgerna’ och att det blir en distinkt skillnad i hur de borde uppfattas. 

Färgblindhet i sig är beskrivs enligt Capio Medocular som en genetisk defekt som nästan 

alltid är medfödd. Bailey (2015) skriver även att det finns fall där bland annat Parkinsons 

sjukdom och epilepsi har startat ett defekt färgseende. Bailey menar att färgblindhet uppstår 

när ljuskänsliga celler i näthinnan inte svarar på variationer i våglängderna som skapar 

färgspektrumet. Det som är intressant för denna studie är hur ett defekt färgseende faktiskt 

påverkar ett objekt eller en miljö och känslan man får utav denna.  

 

 

Figur 8 Exempel på normal syn kontra färgblindhet (Bailey, 2015) 

Enligt Bailey (2015) så visar figur 8 tydligt att skillnaderna på hur olika typer av färgseenden  

tydligt kan påverka karaktären och känslan dessa objekt speglar. Röd-grön färgblindhet är 

enligt Bailey den absolut vanligaste typen av färgblindhet. Det är i röd-grön färgblindhet 

svårt att se skillnaden på rött och grönt. Som figur 8 visar så skulle en normalt seende 

människa se en tydlig skillnad på de tre objekten medan en röd-grön färgblind människa 
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skulle ha svårare för samma uppgift. Det går dock att argumentera för att det finns en 

skillnad på nyansen mellan den gula tröjan och kepsen/skorna, på den nedre raden, men 

skillnaden mellan kepsen och skorna blir väldigt svår att urskilja. I en artikel av Fiona 

Macdonald (2015) diskuterar hon och sammanställer flera teorier från bland andra William 

Gladstone och Lazarus Geiger. McDonald tar upp argument för att färgen blå inte ens 

existerade förrän 1800-talet inte hittat några spår av just färgen ’blå’ i de forskningar, av 

bland andra Gladstone och Geiger, som har gjorts. 

Beck (2012) berättar i sin artikel om färgblindhet dagliga problem som kan uppstå som 

exempelvis att kunna veta vilket kött som är genomkokt eller att inte kunna få sitt drömjobb 

som pilot för risken att feltolka landningsbanans ljus kan ha förödande konsekvenser. Beck 

skriver även att fler och fler It-företag jobbar för alternativa lösningar på program och även i 

spelvärlden försöker man hitta lösningar på just detta problem. League of Legends (2009) 

av Riot Games (figur 3, 4 och 5) är ett av alla de spel som faktiskt ger en chans till ett 

alternativt gränssnitt samt alternativa färgläggningar av partikel animationer för just 

färgblinda. Med dessa fysiska och biologiska insikter som denna del har tagit upp ämnar 

nästa del att rikta in sig mer på hur de känslomässiga intrycken kan påverkas om åskådaren 

har någon form av nedsättning i sitt färgseende. 

2.2 Den psykologiska aspekten 

Tidigare har vi gått igenom hur människan faktiskt ser och denna aspekt kommer avse att 

förklara hur vi väljer att se tolka det vi ser samt hur färg kan kopplas till känslor. Detta 

stycke kommer handla om visualisering och perception samt hur färg kan kopplas till 

känslor. 

2.2.1 Visualisering och perception 

Hur en människa föreställer sig något har delvis med perception (hur hen tolkar det hen ser) 

samt visualiseringen av det objekt människan tittar på. Ian E. Gordon (2004: 215) menar på 

att den mänskliga perceptionen inträffar vid två specifika miljöer. Den första miljön är den 

naturliga miljön som omfattar ytor och texturer, solida objekt men även rörelse och 

förändring. Den andra miljön är språk, symboler och den kanske framför allt viktigaste 

aspekten för denna undersökning: tre-dimensionella objekt återskapat på två-dimensionella 

ytor.  

For if we are capable of knowing what is where in the world, our brains must 

somehow be capable of representing this information-in all this profusion of 

color and form, beauty, motion, and detail. 

David Marr (1982: 3) 

David Marr hävdar även att forskningen gällande visualisering måste inte bara innehålla 

själva bildhanteringen av det vi ser utan även hur vi är kapabla att koppla all information 

bakom alla objekt i bilden samt hur vi associerar dessa och drar slutsatser kring hur allt 

hänger ihop (1982: 3) 

Hur perception och uppfattning av färg används för att analysera emotionellt tillstånd 

kommer att tas upp i nästa del. 
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2.2.2 Perception: Färg kopplat till emotionellt tillstånd 

Det finns många teorier om hur färg kopplas till emotionellt tillstånd och en av dem beskrivs 

i Amy Morins artikel (2014) om färg kopplat till känslor.  Morin förklarar om hur färgval dels 

på tapeter eller väggfärg men även interiör kan påverka en arbetsplats och dess medarbetare 

på extrema sätt. Mycket utav färgläran och hur den rent psykologiskt kopplas till känslor 

grundar sig i hur känslor uppfattas utav människor rent generellt. En utav de ledande 

forskarna inom ämnet var Robert Plutchiks, f.d. biträdande professor vid University of South 

Florida och professor emeritus på Albert Einstein College of Medicine. Plutchik (2001)  har 

bland annat tagit fram ett så kallat ’Känslohjul’ (Figur 9) som från början består utav en 

färgkarta men som sedan har dekorerats med känslomässiga tillstånd där de generellt 

associeras. Plutchik (1991) började att studera känslor och fick tanken om att det fanns en 

koppling i känslor på samma sätt som det finns i färg med såkallade ’motpoler’. Detta 

känslohjul har kommit att etablera sig inom psykologin och arbetats om ända sedan det först 

1956 introducerades i tryckt publikation.  

 
 

 

Plutchiks förklarar (2001: 349) att känslorna bygger på den mest innersta cirkeln i figur 9 

där känslorna är som starkast i sin grund. Konerna utåt från den innersta cirkeln är tillstånd 

som tillhör samma genre och bygger på grund känslan. Den yttersta cirkeln med tillstånden 

emellan två koner representerar vilket känslotillstånd som uppkommer när två av de 

starkaste känslorna sammanlänkas. När för tillexempel en person innefattar kärlek är det en 

blandning av ’lugn/frid’ (serenity) samt ’godkännande/erkännande’ (acceptance). På 

liknande sätt så bygger ånger av ’fundersamhet’ (pensiveness) och ’tristess’ (boredom).  

Figur 9 Robert Plutchiks Känslohjul (Plutchik, 2001) 
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Det finns alltså ingen specifik färg för dessa utan de uppkommer i samband med andra 

känslotillstånd. Avsmak är någonting som Plutchik har färgen rosa som färgval till. Rosa är 

dock någonting som flera andra forskare, bland annat Kaya och Epps (2005) menar att den 

förknippas med grönt. En annan färg som även hör hemma inom grönt som Plutchik har valt 

som rosa är illamående. Detta är även någonting som Kaya och Epps diskuterar. Det är just 

detta känslohjul som kommer ligga till grund för undersökningen i detta arbete och därför är 

det viktigt att poängtera betydelsen för just hur detta känslohjul är uppbyggt (färger, 

befintliga ord etc).  

Dessa teorier används mycket väl inom filmbranschen för att förstärka känslor klart och 

tydligt och Seitz (2010) tar upp väldigt tydliga exempel på detta i sin artikel, något som även 

Carla Lind-Valdan styrker i sitt examensarbete på mastersnivå från 2013. 

 

 

Figur 10 illustrerar en scen från filmen The Ring (2002) som använder sig av teorin bakom 

Plutchiks känslohjul till fullo. Skärmdumpen är ifrån när protagonisten möter antagonisten i 

form av en ondskefull flicka. Igenom hela filmen så är det just färgerna blå till grön i den 

högra nedre delen av Plutchiks känslohjul. Känslorna som beskrivs just i dessa tre koner är 

bland andra; sorg, fundersamhet, distraktion, rädsla och uppfattning.  

 

Figur 11 Skärmdump från Gladiator (Scott, 2000), sista slutscenen består av 
fridfullhet och hopp. 

Ett annat klassiskt färgval inom film demonstreras av Figur 11 från Ridley Scott’s film 

’Gladiator’ i slutscenens sista sekvens. Skärmdumpen är tagen precis när protagonisten skall 

få förenas med sin familj och allt blir lyckligt. Det är en förväntansfull scen men det återfinns 

ändå en lugn och harmonisk stämning. Färgvalen i detta exempel stämmer även överens 

Figur 10 Skärmdump från The Ring (Verbinski, 2002),  möte 
mellan protagonist och antagonist 



 

 11 

med Plutchiks teori där vi hittar färgerna som representerar både förväntan, fridfullhet och 

harmoni i himmelens nyanser. Dessa två nyanser är även det som tillsammans bildar 

optimism. Lind-Valdan (2013) beskriver i sitt mastersarbete om hur genrespecifik 

färgbehandling påverkar hur en åskådare tar till sig film samt hur olika genrer använder sig 

av olika typer av färg behandling detta kan paralleller dras till Plutchiks färgteorier då olika 

genrer speglar olika baskänslotillstånd.  Jan B. Hoeksma och Mark M. Terwogt (1995: 5)  tar 

nämner ett annat sätt där färg kopplas till känslor i sin studie från 1995. Hoeksma och 

Terwogt förklarar att genom tidigare forskning av Gerard (1957) så har färgen röd och 

känslotillståndet ’arg’ båda en energisk effekt som kallar till handling och är därför länkade 

till varandra. Hoeksma och Terwogt (1995: 16)  gjorde sin studie på tre olika målgrupper (7 

åringar, 11 åringar och vuxna) där syften var att sammanlänka färger till olika känslor genom 

att välja en representativ färg. Denna studie kommer att ha en viktig roll i min undersökning 

då den på ett mer generellt sätt att studerar det samma koncept som jag är ute efter i min 

studie. Dessa fick deltagarna sedan i olika nivåer sammanlänka på så sätt att vissa färger 

skulle höra ihop med vissa känslor. Det gjordes även klart för att åldern spelar roll, då 

kulturella differenser och samhällsstrukturer har en stor sannolikhet att påverka de äldre 

deltagarna och att de mer ofta än sällan kan ha ändrat sitt sätt att se på saker på grund av 

detta. Själva processen gick till så att 15 olika färger och 15 olika känslor ställdes upp i olika 

så kallade ’kort’. Dessa kort fick deltagarna välja mellan som svar när Terwogt och Hoeksma 

ställde frågor. Resultaten av denna studie visar Terwogt och Hoeksma på att färg och känslor 

definitivt kan höra ihop men att det måste göras mer utförliga studier av framför allt yngre 

deltagare innan en ordentlig slutsats kan tas.   

2.2.3 Den virtuella världen 

Diane Carr (2006) förklarar att när man känner sig överförd och sammanvävd med en text 

så kallas detta immersion. Detta är även någonting som beskrivs kan upplevas i film och 

spel. En fråga som är relevant här är om verkligen immersionen så pass stark att man kan 

känna samma sak i en virtuell värld som du kommer att göra i det verkliga livet?  

I korrelation till film hur film upplevs så upplevs spel på ett lite annorlunda sätt. Eftersom 

att spelutvecklare ämnar att i så stor utsträckning som möjligt få spelaren att känna sig en 

del av antingen historien, miljön eller ett igenkännande hos karaktärer (oftast alla tre) så blir 

det en väsentlig del att ta upp hur den virtuella världen kan påverka en spelare. Skillnaden 

mellan att springa runt i en skog på riktigt eller att springa runt i en skog virtuellt, så hur kan 

man hjälpa spelaren på traven? Det finns vissa svårigheter som händer när vi översätter en 

interaktion till ett digitalt medium. Joseph Sumerfield och Shamus P. Smith (2012) beskriver 

att virtuella miljöer används frekvent i bland annat träningssimulatorer och att den virtuella 

världen kan hjälpa till exempel militära styrkor och poliser att förbereda sig inför verkliga 

utmaningar. Dessa virtuella miljöer kallas även för ’virtual reality’ eller förkortat ’VR’ och 

kommer i detta arbete fortsättningsvis kallas för just VR. 

Joosten, Lankveld och Sproncks (2010) tar upp hur färg och känslor relaterat till datorspel. 

Här går författarna igenom att människor upplever känslor när datorspel spelas och att 

dessa känslor är den primära anledningen att spelaren spelar över huvud taget.  Just ämnet 

att känna är någonting alltså en väsentlig del för spelaren och i Valeria Petkova och Henrik 

Ehrssons (2008) examensarbete på master-nivå tas just punkten ’att vara ägare till sin egen 

kropp’ upp. Petkova och Ehrsson utgår ifrån interaktiv VR där resultaten var att av de 

informanter som var friska och hade full funktionalitet definitivt kunde uppleva en virtuell 

kropp som sin egen även om motoriken fungerar annorlunda i en VR-miljö.  
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2.2.4 Reellt kontra virtuellt 

I den verklighet vi lever så finns det endast ett sätt att beskriva det, den reella världen. Det är 

den samma värld som vi människor är födda till och som vi lever i dagligen. Jaidan Cheah 

(2015) förklarar att det finns två primära sätt att representera grafik inom spel: den första är 

fotorealism och den andra är en mer stiliserad grafik. Fotorealism som även är kallat 

superrealism eller hyperrealism är en simulering av den reella verkligheten. Grafiker som 

använder sig av fotorealism försöker eftersträva miljöer som är befintliga i den reella världen 

i såpass hög grad att det blir så verklighetstrogna som möjligt. Den stiliserade grafiken kan 

vara allt ifrån karikatyr av den reella världen till en mer tecknad stil där man som grafiker 

kan ha ett friare uttryck och töja på gränserna. Beroende på designen av spelet kan 

immersionen och upplevelsen skilja enormt (Chea, 2015). 

Det första som måste tas upp är skillnaden på hur den reella världen fungerar kontra den 

virtuella. I den reella världen så kan en människa inte bara se och röra sig utefter sin egen 

motorik; sinnen som lukt, hörsel och smak spelar även in på hur människan i sig uppfattar 

miljön den befinner sig i. I den virtuella världen ser saker lite annorlunda ut då alla sinnen 

inte än kan få samma stimulans.   

 

Figur 12 En användare av den nya Oculus Rift (Luckey, 2016) 

Palmer Luckey introducerade uppfinningen Oculus Rifts (figur 12) första prototyp år 2012 

och detta var banbrytande teknologi som bestod av ett par glasögon med en monitor i som 

sattes framför ögonen tillsammans med kapacitet för att registrera spelaren huvudrörelser 

och omvandla dessa till kamerans panorering i spelet. Detta blev ett helt nytt sätt att 

använda sig av VR i spelutvecklingssyfte. Med ljudisolerande hörlurar stimulerades helt 

plötsligt synen (då inga andra störmoment som soffbord eller kaffekoppar bredvid skärmen) 

och hörseln. I och med introduktionen av Oculus Rift så skapades en helt ny betydelse av 

begreppet interaktiv VR . 

Anledningen till att VR tas upp som en nämnare är just för att förklara utvecklingen och 

normaliseringen av 3D-miljöer samt hur långt tekniken har kommit för att öka immersion 

hos användare i både spel och interaktiv-film. Vanan av 3D-miljöer hos informanterna till 

denna undersökning är någonting som kommer att ha en bidragande roll till hur de 

uppfattar och tolkar scenen. På samma sätt som Petkova och Ehrsson (2008) tar upp om hur 

olika människor finner 3D-miljö immersiv eller inte. Denna immersion är viktig för att det är 

just 3D-miljöer som kommer att användas i undersökningen även om miljöerna kommer att 

visas på i ett utrenderat 2D-format. 
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3 Problemformulering  

Den färgbehandling som ofta används inom film och spel är främst riktad och ämnad för 

människor med fullt fungerande färgseende. Denna problematik kan avgränsa människor 

med nedsättning i sitt färgseende i hur de uppfattar en viss scen som har färgbehandlats 

utefter en viss emotionella koppling. Syftet med denna undersökning är att ta upp detta 

problem och undersöka om människor med nedsatt färgseende upplever en minskad 

emotionell känsla när de visas en miljö där färg- och ljussättning kan ha en stor påverkan i 

hur stark känslan uppfattas. 

Efterredigering och färgbehandling är någonting som används flitigt i film- och 

spelbranschen och ofta för att förstärka intrycket en viss scen eller miljö skall ge åskådaren. 

Komplikationerna uppstår om dessa färger kan blandas ihop och känslouttrycken som 

färgerna kopplas till motstrider varandra. Den vanligaste formen av färgblindhet är röd och 

grön och det är även de två färger som strider längst ifrån varandra enligt Plutchiks teorier 

till hur färg och emotionella tillstånd kopplas samman. Då den röda färgen står för hostilitet, 

ilska och vrede står den gröna färgen för acceptans, välvilja och godtrohet. Dock kan den 

gröna färgen även stå för uppfattning, rädsla och skräck beroende på vilken nyans som 

färgen har. Det är svårt att konkretisera exakt vad för färg som skapar vilken känsla då det är 

högst subjektivt och beror på erfarenhet hos varje individ. Detta gör att denna undersökning 

kommer att utgå ifrån Plutchiks känslohjul som är etablerat inom psykologin. 

Detta leder fram till arbetets frågeställning: 

 Hur kan spelutvecklare använda sig av Plutchiks färgteori kopplat till känslor för att 

färg-/ljussätta scener och miljöer utefter en tänkt känsla samt uppfattas denna känsla 

likadant om spelaren har fullt fungerande färgseende eller en nedsättning i sitt 

färgseende? 

 Finns det skillnader över hur samma färg tolkas emotionellt av normalt färgseende 

personer kontra personer med nedsättningar i sitt färgseende? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Bildmaterial till undersökningen 

Genom att studera Plutchiks känslohjul och bygga mina scener utifrån de principer som 

Plutchik skapade så kommer informanterna få koppla olika typer av känslotillstånd till 

scenen de presenteras med. Detta arbete ämnar att utgå ifrån fyra utrenderade bilder som 

var och en skall få representera en känsla utifrån Plutchiks färghjul. Dessa fyra färgteman 

kommer sedan att appliceras med distinkt och tydlig ljussättning i samma scen för att ta reda 

på om det går att göra skillnad på samma miljö beroende på hur den är färg- och ljussatt. 

Färgerna och känslotillstånden som denna undersökning kommer att ta upp är:  

 Gul – Glädje, fridfull, optimism och förväntan 

 Grön – Rädsla, underkastelse, skräck och avsmak1 

 Röd – Ilska, irritation, raseri och aggressiv 

 Blå – Ledsam, eftertänksam, ensam och ogillande 
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För att att kunna koppla rätt färg till rätt känslotillstånd kommer denna undersökning att 

utgå ifrån en kvalitativ metod förklarad härnäst. 

1 ] Tillägg av ordet ’avsmak’ baserat på Kaya och Epps (2005) färgteori. 

3.1.2 Undersökningsmetod 

Eftersom att denna undersökning inte kommer att mäta de på förhand redan definierade 

variabler (Ringdal 2001) utan snarare bli informerad hur informanternas erfarenheter och 

upplevelser av kombinationen känslor samt färg, så är en kvalitativ intervju den bäst 

lämpade metoden. Ringdal menar även på att kvalitativa intervjuer kan kallas för 

samtalsintervjuer och är lämpade för frågor som inte går att svara med siffror på samma 

sätt som en enkät kan göras. 

Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004: 102) berättar att Ringdal studie omfattar två 

olika typer av kvalitativa intervjuer nämligen: ostrukturerade och semi-strukturerade 

intervjuer. Den sista typen av intervjuform som finns är strukturerade intervjuer som 

innebär att frågorna som ställs till informanten är förutbestämda medan svaren kan vara 

mer öppna. Det är just denna intervjuform som denna undersökning ämnar att använda. 

Frågorna kommer att presentera sig i påståenden där informanten kommer att få koppla en 

visad renderad bild, som är färg- och ljussatt utefter en viss typ av känsla, sedan kommer 

hen välja mellan förutbestämda känslor att koppla till bilden. Valen kommer att registreras 

och efter varje val kommer även undersökningen att ha följdfrågor i form av; varför 

informanten gjorde valet som hen gjorde och hur hen resonerade kring valet. Anledningen 

att denna undersökning använder sig av utrenderade scener i bildformat är för att 

intervjuprocessen skall kunna startas tidigare och hållas mer koncis. Hade undersökningen 

använt sig av faktiskt en faktisk produkt, i form av ett spel, hade inlärningskurvan och 

spelvana spelat in och detta är ingenting denna undersökning ämnar att ta upp. Dessa 

utrenderade scener kommer informanterna sedan att använda sig av för att besvara olika 

påståenden. 

Upplägget för observatören kommer ske i form av ett färdigskrivet manus som denne skall 

följa så att alla informanter får samma upplevelse av undersökningen.  

Enligt Østbye med fleras principer om generalisering, validitet och reliabilitet (2004: 120) så 

ämnar denna undersökning inte att kunna appliceras på populationen utan snarare för att få 

en ökad förståelse i hur spelutvecklare kan arbeta med frågan i framtiden. 

3.1.3 Urval 

Urvalsgruppen (se tabell 1) är tänkt att innehålla åtta informanter som består av fyra män 

och fyra kvinnor. Av de åtta personer ämnar undersökningen att ha två män och två kvinnor 

med fullt funktionellt färgseende och två män och två kvinnor med nedsatt funktionalitet i 

sitt färgseende. Dessa åtta personer kommer att delas in i två grupper: normalt färgseende 

samt nedsatt färgseende. Anledningen till att denna undersökning vill basera sig i att ha 

med både män och kvinnor i undersökningen är att få så stor spridning på erfarenheter och i 

med det kunna förhoppningsvis åstakomma en bredare variation i hur färg tolkas. 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHelge%20%C3%98stbye
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Tabell 1  Ämnad fördelning i urvalsgruppen 

Typ Män Kvinnor 

Normalt 
färgseende 

2 2 

Nedsatt 
färgseende 

2 2 

 

I och med att ha en jämn biologiskt könsfördelning men samtidigt ha lika många 

informanter från de två grupperna (normalt färgseende samt nedsatt färgseende) så kommer 

denna undersökning att svara på om just det fanns differenser i hur färgseende påverkar 

uppfattningen av en scen men även det emotionella tillstånd som informanten uppfattar. 

 

Urvalet kommer att vara ett semi-selektivt urval då jag kommer att söka via sociala medier 

och andra portaler efter folk som är intresserade att delta. Dessa intressenter kommer att 

delas in i kategorierna: 

 Män med fullt fungerande färgseende 

 Kvinnor med full fungerande färgseende 

 Män med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende (färgblinda) 

 Kvinnor med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende (färgblinda) 

I dessa kategorier kommer denna undersökning sedan att ha ett slumpmässigt urval för att 

ta fram två representanter för varje grupp. Anledningen att det finns ett slumpmässigt urval 

med är för att undersökningen inte skall behöva väljas i form av vilken intressent som borde 

passa bäst. Dessa totalt åtta utvalda intressenter kommer sedan att kontaktas och få 

godkänna sin plats. Efter att detta steg har skett så kommer dessa personer sedan att delas in 

i grupperna:  

 Normalt färgseende 

 Nedsatt färgseende 

Efter intervjuprocessen kommer datan att sammanställas och genom att jämföra svaren 

ifrån de olika testgrupperna och se om det finns några distinkta likheter/differenser mellan 

svaren ifrån de olika grupperna. 
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3.1.4 Etik 

En känslig del som denna undersökning kommer att beröra är etiska och moraliska aspekter. 

Det första som skall nämnas inom just denna punkt att denna undersökning refererar till 

färgblindhet som en avvikelse från normen men har inga intentioner att skada, 

mindervärdera eller särskilja de individer som är färgblinda.  

Med det sagt kommer denna undersökning även att följa de huvudkrav från Humanistisk-

Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) som skapades 1990 och nämns av Østbye 

med flera (2004: 126). Dessa fyra huvudkrav ställs för att forskningen skall få genomföras är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

krav innebär att: 

 Informanterna får reda på syftet med undersökningen 

 Informanterna får rätt att godkänna sitt medverkande efter de blivit informerade vad 

undersökningen ämnar att ta reda på 

 Informanterna är skyddade och anonyma i undersökningen 

 Informanternas uppgifter endast får användas inom forskningssyfte och ej för 

kommersiella bruk 

Denna undersökning kommer strikt att följa dessa punkter och är till för att skydda de 

informanter som deltagit. 
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4 Genomförande 

Detta kapitel ämnar att ta upp min arbetsprocess och framtagandet av de olika färg- och 

ljussatta scenerna. Jag kommer att gå igenom allt ifrån hur scenerna skapades och vilka 3D-

modeller som används till varför de valdes och hur färg- och ljussättning påverkar valet av 

dessa modeller. Calahan (1996) berättar om vikten av att kunna föreställa sig och visualisera 

sig resultatet medan man arbetar på det, det har funnits med i tankarna under hela arbetets 

gång. 

4.1 Förarbete 

Innan jag började mitt arbete och skapandet av min artefakt så krävdes det planering om hur 

jag skulle gå tillväga. Det började med att jag behövde bestämma på vilket sätt jag ville 

framställa miljön och detta gjorde jag via att för hand skissa upp ett flertal versioner på hur 

jag kunde tänka mig att bygga miljön. Efter jag hade kommit fram till en version jag var nöjd 

med (figur 13) så tidsestimerade jag och la en plan för hur jag skulle gå tillväga för att på 

bästa sätt hinna med allt arbete som behövdes göras.  

Nästa steg här var att välja i vilket medium och format som miljön skulle visas för 

informanterna. Här fanns valet att använda sig av Oculus Rift och VR där miljön kunde 

framställas och interageras med av informanterna. Det skulle även kunna att användas på 

samma sätt utan VR på datorskärm och slutligen fanns alternativet att göra stillbilds-

renderingar av 3D-miljön som visades i utskrivet format. Mitt val av medium blev att 

använda mig av stillbilds-renderingar då dessa var absolut enklast att föra med sig, fanns 

ingen risk för tekniska problem men framför allt besparade det en hel del tid då jag inte 

behövde programmera eller sätta in 3D-scenen i en spelmotor vilket jag kommer att gå in på 

härnäst. 

Vidare till nästa steg så fanns det en osäkerhet på vilken programvara jag skulle använda mig 

av då det finns för och nackdelar med båda som jag ville använda; Autodesk Maya 2016 eller 

Unity 4. Fördelen med Autodesk Maya 2016 är att det finns väldigt mycket anpassade 

verktyg att arbeta med, nackdelen är att renderingstiderna kan komma att bli väldigt mycket 

längre. Unity 4 och andra sidan är en spelmotor så renderingstiderna kommer att gå ned 

avsevärt, nackdelen här är att det inte finns lika många verktyg att verkligen anpassa scenen 

till det jag vill. Efter jag hade gjort tidsestimering på alla moment så uppskattade jag att jag 

skulle komma undan med längre renderingstider och valde därför Autodesk Maya 2016 som 

programvaran att bygga scenen i.  

En författare som är väsentlig att nämna, innan jag går in på nästa del, är Rudolf Arnheim 

(2004) som berättar om beroende på hur ett objekt framställs, dess uttryck samt miljön den 

presenteras i får oss att reagera olika på miljön. Detta kommer att komma bli oerhört 

väsentligt i valet av 3D-objekt samt hur jag placerar dem som kommer att tas upp senare. 
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Figur 13 Handmålad grundskiss för miljöbyggandet 

4.2 Verktyg 

För skapandet samt uppbyggnaden av miljöerna så använde jag mig av 3D programmet 

Autodesk Maya 2016. För efterarbete och postproduktions finish så använde jag mig av 

programmet Adobe Photoshop CS6 kombinerat med hårdvaran Wacom Intous 3 ritplatta. 

Autodesk Maya 2016 är ett program där jag får möjlighet att använda mig av 3D-modeller 

och bygga upp scenen utefter grundskissen. Maya har även ett enkelt sätt att både använda 

sig av olika typer av ljuskällor för att ljussätta men även en stor bredd renderingsalternativ 

för att färdigställa bilderna. Som tillägg till kommer jag använda mig av renderingsmotorn 

MentalRay som är ett tillägg från Autodesk just till Maya. 

Adobe Photoshop CS6 är ett program där jag kommer att föra över de renderade bilderna för 

att lägga till små ändringar som exempelvis skuggor och ljus. Jag använder alltså Photoshop 

endast som en post-produktions program för att förstärka de redan skapade ljuskällorna. 

4.3 Arbetsprocess 

Det första steget när scenbygget skulle ta form var att hitta rätt föremål och möblemang för 

att kunna skapa ett rum såpass neutralt att det kan anpassas på alla de ämnade 

känslotillstånd. Syftet var att skapa en miljö som kunde identifieras med samtiden och alltså 

undvika en föråldrad eller äldre design på möblemang och detaljer. Gällande detaljerna var 

det viktigt att de inte skulle sticka utan snarare väldigt intetsägande både i design och 

uttryck. 

4.3.1 Val av 3D-objekt 

Eftersom syftet med denna undersökning specificeras till att studera färg- och ljussättning 

snarare än att bygga modeller, texturera samt skapa passande UV-mappar (2D bilder 

anpassade för att bygga djup och karaktär åt 3D-modeller) så var det viktigt att hitta 

modeller som kunde användas för eget bruk, creative commons licenser eller liknande.   
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The furniture: Determine whether the furniture satisfies the functions you've 
planned for the room. If a piece isn't working or if it's too large or too small 
for the size of the room, get rid of it or trade it for something else around the 
house that may be more appropriate. 

Shari Hiller och Matt Fox (2015) 

Shari Hiller och Matt Fox (2015) har skrivit en artikel om ’de tre principerna för inredning’ 

och dom tar upp något som är väsentligt för det jag ville göra. Jag insåg ganska snabbt att 

eventuellt skulle finnas saker som skulle behövas att altereras och ändras för att få 

möblemanget mer åt det håll jag ämnade att sikta på. vissa saker som min grundskiss hade 

tagit med skulle kanske väcka för mycket uppmärksamhet, dessa var bland annat bokhyllan, 

datorn samt soffan. Detta kommer att tas upp mer noggrant i 4.3.3.  

Stiluttrycket var något som var väldigt viktigt att det skulle vara sammanhängande. Därför 

ämnade jag helst att använda modeller från samma utgivare eller creative commons delare. 

Efter långt sökande på flera olika hemsidor, forum och digitala bibliotek så valde jag att 

Dimensiva skulle bli den creative commons delare som fick representera möblemanget. 

Möblemanget som kommer att användas är följande: 
 

 Soffa 

 Soffbord (två stycken) 

 Stol 

 Fåtölj 

 Taklampa 

 Byrå (två stycken) 

 Klocka 

 Kandelaber 

 Golvlampa 

 Skrivbord 

Med dessa tio objekt kommer fokusen att ligga på att bygga en miljö som känns familjär och 

enkel att tolka, utan att bli för mycket av en personlig tolkning av dekoren. Redan i 

utformningsstadiet av scenen som helhet var tanken att scenen skulle vara så ’neutral’ som 

möjligt och inte ge för många intryck annat än att det är ett rum med möblemang som är lätt 

att identifiera. Detta är också högst subjektivt över vad som faktiskt är ’neutralt’ då 

möblemang och inredning skiljer sig avsevärt runt om i världen, i samma länder och även i 

samma städer. Valet av inredning och möblemang valdes därför enligt en steril och IKEA-lik 

standard som återfinns ofta i västvärlden och framför allt i Sverige. Detta var någonting som 

informanterna påpekade och hade inga problem att identifiera och förstå miljön och scenen 

som helhet.  

4.3.2 Övrigt miljöbyggande 

För att skapa scenen i sin helhet krävdes en rumslighet och här valde jag att bygga ett 

’vanligt’ rum med enkla raka väggar och tak. Till dessa raka väggar valde jag även att bygga 

in ett fönster detta var för att kunna skapa ytterligare en ljuskälla, dock med naturligt ljus 

och inte ett fixerat ljus. Detta kommer jag gå närmare in på senare. 
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4.3.3 Uppbyggnadsprocess 

Jag ville tillämpa min grundskiss på bästa sätt när jag byggde miljön men insåg att vissa 

saker inte riktigt passade in. De objekt jag kände var i behov att bytas ut var bokhyllan, 

datorn samt att tänka på soffans storlek. Bokhyllan skulle behövas att fyllas ut med böcker 

och föremål  för att inte se för ’kal’ ut. Grundat på Rudolf Arnheims (2004) teorier så kan 

detta ge fel intryck då det blir för mycket småobjekt att fokusera på snarare än att titta på 

rummet som en helhet, detta stärks även av Hiller och Fox (2015) artikel. En dator kan ge ett 

intryck om vem som lever här och att det faktiskt inte bara är ett rum. Datorn är också den 

en ’onödig’ detalj för vad jag försöker att åstadkomma. För att anpassa detta på bästa sätt 

valde jag att helt kapa bort dessa två objekt och fokusera på mer intetsägande möbler. Detta 

blev enormt viktigt när jag letade efter 3D-modeller som skulle skapa rummet. Att storleken 

på soffan inte var för stor, divan eller ej m.m. Eftersom att soffan är en central möbel i 

mitten av rummet valde jag att leta efter en tre-sits soffa utan divan, detta för att inte ge 

soffan ett för stort fokus. Detta grundas även i ’gestaltteorin’ som Calahan (1996) förklarar är 

att vi människor ofta söker efter helheten eller mönster som kan förklara helheten. Som 

grafiker kan det därför vara bra att följa denna teori för att minska betraktarens risk att ha 

svårt för att organisera helheten. 

Calahan berättar även om en så kallad ’intressepunkt’ eller ’fokuspunkt’, meningen med 

denna är att det är där betraktaren skall lägga sitt största fokus när denne betraktar bilden. 

Denna princip har jag använt mig av i form av att lägga de största och mest tydliga objekt i 

mitten av bilden (figur 14). Längs med kanterna är det få om ens några objekt eller möbler 

som skall distrahera. Detta gör att betraktaren automatiskt kommer att lägga fokus på 

mitten av bilden och det som sker i periferin blir inte lika viktigt. Till detta gör det att 

betraktaren kommer att se bilden i mitten och bedöma den neutralt istället för att börja 

analysera distraktioner. 

Figur 14 visar även på hur de modeller som jag valde fick utforma rummet. När det kom till 

utplaceringen av möblerna så ville jag fortfarande att så mycket ifrån grundskissen skulle 

finnas med. Bortsett från bokhyllan och datorn så är möblerna jag valde i stort sett samma 

som grundskissen (tillägg på en väggklocka och en kandelaber). Notera som sagt att 

skrivbordet finns kvar men är avskuret i bildklippningen för att inte åskådaren skall lägga 

fokus på vad som finns på bordet. De flesta hyllplan på båda byråer är även tomma (bortsett 

från hyllplanet längst ned till vänster som har några få dokumenthållare), detta av samma 

anledning att åskådaren inte skall lägga fokus på dessa. 

 

Figur 14 Skärmdump på den möblerade scenen ifrån den slutgiltiga kameravinkeln 
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4.3.4 Materialval för objekt 

Gällande material till de olika objekten valde jag att utgå ifrån samma material på alla 

objekt. Jag ville inte att val av textur eller heller val av material skulle vara en påverkande 

faktor för hur objekten och möblemanget uppfattades.  

Jag valde att använda mig av två material-sammansättningar som bestod av två material var. 

Den första material-sammansättningen skulle få representera färgerna blå samt gul och den 

andra röd samt grön. Dessa material som innefattades i scenen var ett material för samtliga 

’lösa’ objekt samt ett material för väggar, golv och tak. Det som differentierar de två 

material-sammansättningarna är att den som är ämnad för gul och blå använder sig av ett 

ljust material för alla objekt, detta för att förstärka de ljusa tonerna i ljussättningen. 

Material-sammansättningen för den gröna och röda bilden använder sig av ett lite mer 

mörktonat material för att ge ett mindre ljusåtergivning samt ett mörkare lyster av 

ljussättningen. 

4.3.5 Ljussättningsprocess 

Eftersom att färg- och ljussättning är den centrala grunden för min problemformulering är 

det här mitt största fokus har legat. Det handlar om allt ifrån att hitta rätt typ av ljuskälla till 

att modifiera detta så att rätt typ av ljus uppstår. Eftersom att jag har valt att använda mig av 

fyra olika typer av färger för att simulera fyra olika typer av tänkta känslotillstånd kommer 

dessa att vara extremt viktiga att de utförs på ett korrekt och naturligt sätt. 

Det första ljuset jag valde att börja med var utomhusljuset som skulle skina in genom 

fönstret. Anledningen att det var det första ljuset som är mest väsentligt att börja med är för 

att det kommer att bestämma grundljuset för hela scenen (de resterande ljuskällorna 

kommer att agera utfyllnad när de väl kommer på plats).  

Why Physical Sun and Sky? Well, first and foremost: it looks cool. It mimics 
time of day effects without any user input – so sunset is more orange, and 
high noon is more blue. 

James Taylor (2014) 

För att skapa en naturtrogen utomhusljussättning behövde jag först bestämma mig för vad 

för typ av renderingsmetod jag skulle använda mig av. Jag valde att använda mig av 

renderingstillägget Mental Ray som har en inbyggd sol och himmel som speglar verkligt ljus 

på ett bra sätt. För att utveckla min förståelse till hur detta renderingstillägg fungerade så 

använde jag mig av bland annat James Taylors tutorial i just ’physical sun and sky’ och Vinny 

Argentinas ’physical sun and sky setup’-tutorial. Taylor (2014) pratar om ’the make cool 

button’ och att det finns flera sätt att använda sig av just Mental Ray för att uppnå detta. 

Mental Ray är enkelt i den bemärkelse att det, precis som Taylor menar i citatet ovan, 

skapar direkt en distinkt skillnad i hur scenen renderas. Att däremot förstå alla inställningar 

och veta vart man skall söka sig till för att påverka en viss faktor är desto svårare. 

Ljussättningen för varje enskild bild är olika vilket betyder att jag blev tvungen att bestämma 

om vad som faktiskt var relevant för varje tänkt scen. 
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De fyra tänkta färgerna med tillhörande känslotillstånd är : 

 Gul  – Glädje, fridfull, optimism samt förväntan 

 Grön  – Rädsla, underkastelse, avsmak samt skräck 

 Röd  – Ilska, aggressiv, raseri samt irritation 

 Blå  – Ledsam, eftertänksam, ensam samt ogillande 

Dessa färger är viktiga att de nyanseras utefter de nyanser som Plutchik’s känslohjul 

beskriver och inte omarbetas i kontrast, mättnad eller liknande. Därför valde jag att göra en 

färgreferens-figur för att ständigt ha som referens (figur 15) när jag arbetade med scenen. Så 

utefter dessa färger skulle jag börja med att ljussätta scenerna. 

 

Figur 15 Färgreferens-figur för den tänkta ljussättningen. Symbol A representerar 
känslotillstånden för gul. Symbol B representerar känslotillstånden för grön. Symbol C 

representerar känslotillstånden för röd. Symbol D representerar känslotillstånden för blå. 

För att skapa själva utomhus-ljuset valde jag att utgå ifrån olika tider på dygnet och olika 

årstider i sinnet för att försöka simulera en skillnad i hur just utomhus-ljuset spelade in. 

Dessa skillnader blev följande: 

 Gul fick en väldigt somrig soluppgång med fokus på den varma gula färgen och en 

väldigt stark ljusstyrka. 

 Grön fick en väldigt mörk oviss känsla med fokus på skuggor och mystik här är 

ljusstyrkan betydligt svagare. 

 Röd fick den samma mörka och ovissa känslan fast med en nästan brinnande himmel 

för att förstärka denna känsla. Ljusstyrkan är även här betydligt svagare. 

 Blå som sista nämnare utgick jag ifrån vinternatt med fokus på kyla i himlen. 

Ljusstyrkan är inte alls lika låg som grön och röd men betydligt mycket lägre än den 

gula. 

Det viktigaste gällande själva utomhus-ljuset är att det inte är vikten av färgnivån på själva 

utomhusljuset utan snarare hur dessa interagerar med material på olika objekt samt 
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resterande ljuskällor. Figur 16 visar en demonstration i hur de olika utomhus-ljusen spelar 

in, jag kan dock inte trycka nog på att skillnaderna i hur dessa ’naturliga ljus’ upplevs i 

samspel med resterande ljuskällor är avsevärt annorlunda. 

 

Figur 16 Exempel på utomhusljussättning. Symbol A representerar gul. Symbol B 
representerar grön. Symbol C representerar röd. Symbol D representerar blå. 

För att gå vidare till nästa steg som var att sätta upp de resterande ljuskällorna använde jag 

mig av de lampor som fanns samt förstärkande av det ’naturliga ljuset’ som skulle komma in 

igenom fönstret samt några externa ljuskällor för att förstärka ljuset som kommer igenom 

fönstret (figur 17). 

 

Figur 17 Översikt för de olika ljuskällor som existerar i scenen. A.1, Area light 
(taklampa). A.2, Spotlight (taklampa). A.3, Ambient light (utomhus). A.4, Ambient light 

(fönster). A.5, Area light (fönster). A.6, Spotlight (golvlampa). 

Olika typer av ljuskällor genererar olika typer av ljus, detta kom att komma bli väldigt viktigt 

I behandlingen av hur jag ljussatt scenen. Som figur 17 visar så är det olika typer av ljuskällor 

som jag har använt mig av.  
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Den första typen av ljuskälla jag tänker att förklara är ambient light. Ambient light agerar 

som en stark ljuskälla som generar ljus på en stor yta i en sfärisk skepnad. Detta betyder att 

ljuset från ett ambient light går åt alla håll och det är upp till ljussättaren att avgränsa hur 

långt ljuset når. Ett ambient light är dock endast begränsat till en startpunkt (där sfären är) 

och därifrån härstammar allt ljus. 

Den andra typen av ljuskälla är area light. Area light fungerar på samma sätt som en spegel 

skulle fungera om du speglar ljus mot den. Det är bara ena sidan som genererar ljus. 

Beroende på hur ljussättaren väljer så kan man välja att expandera vinkeln i hur ljuset sprids 

men aldrig mer än 180° (ett halvt varv). 

Spotlight som är den sista typen av ljuskälla som jag använt mig av är i ren bemärkelse en 

spotlight. Den fungerar som en kon ifrån ljuskällans start. Även här kan ljussättaren välja 

vilken intensitet samt räckvidd spotlighten skall ha. 

Med detta förklarat så kan vi återgå till figur 17 och hur rummet är uppbyggt. Symbolerna 

A.1 och A.2 representerar taklampans ljus. Anledningen att det finns två ljuskällor på denna 

är för att A.1 skapar ett mer diffust ljus för hela rummet (nedanför taklampan) och A.2 

skapar endast en stark spotlight nedåt på allt som är mer precis under lampskärmen. A.3 är 

endast till för att förstärka ljuset utomhus. A.4 samt A.5 representerar ett annorlunda ljus 

efter det har brutits genom glaset. Detta ljus är även det för att ge hela rummet mer ljus än 

bara den direkta ljusinförseln som kommer in igenom det lilla fönstret. A.6 är en dubbel-

spotlight som riktas dels mot golvet men även mot taket för att simulera en glödlampa 

innanför lampskärmen. 

Exakt denna ljussättning och placering av ljuskällor har används i samtliga bilder. Det enda 

som skiljer dessa åt är modifieringen av färgsättningen som ljuset avger samt styrkan på de 

olika ljuskällorna. 

4.3.6 Postproduktion 

När bilderna väl var utrenderade så tog jag dem vidare till Adobe Photoshop CS6 för att göra 

några små ändringar till skuggor, färgmättnad samt ljuset. Dessa små ändringar har ingen 

signifikant skillnad på de flesta av bilderna men ändå märkbar på vissa utav dem. 

 

Figur 18 Bild på ’blå’ före postproduktion. 
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Figur 19 Bild på ’blå’ efter postproduktion 

Figur 18 och Figur 19 visar på skillnaden på vad postproduktionsarbete kan göra. Här har jag 

använt mig av att förstärka färgerna mer åt Plutchiks färghjul för sorg. Detta är gjort med 

hjälp av färgmättnads-korrigering samt att jag har ökat ett mörker närmare kamerans fäste. 

 

Figur 20 Bild på ’röd’ före postproduktion 

 

Figur 21 Bild på ’röd’ efter postproduktion 
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Figur 20 samt figur 21 visar även dessa på mer optimerade toner i färgvalet samt mer 

mättnad i själva färgen. Detta visar sig även på figurerna 22, 23, 24 samt 25 där exakt samma 

princip har tillämpats. 

 

Figur 22 Bild på ’gul’ före postproduktion 

 

 

 

 

Figur 23 Bild på ’gul’ efter postproduktion 
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Figur 24 Bild på ’grön’ före postproduktion 

 

 

 

 

 

Figur 25 Bild på ’grön’ efter postproduktion 
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4.4 Sammanfattning 

Denna del avser att sammanfatta min arbetsprocess och genomförandet av arbetet för att nå 

det slutgiltiga resultatet. 

Redan från förarbetet hade jag en klar bild över vad för typ av miljö jag ville skapa. Denna 

miljö skulle vara en neutral miljö. Den neutrala miljön har skapats utefter västerländsk Ikea-

standard för att de informanter som kommer att medverka i testet är bosatta här i Sverige. 

Vad som anses vara neutralt är högst subjektivt och denna undersökning har försökt i så lång 

utsträckning rikta sig mot en svensk medelklass, som även har funnits representerade och 

hjälpt till med riktlinjer. Den neutrala miljön skulle användas som bas för att senare färg- 

och ljussätta scenen enligt de emotionella känslotillstånd som arbetet ämnar att undersöka:  

Färg: Gul Känslotillstånd: Glädje, fridfull, optimism samt förväntan 

Färg: Grön Känslotillstånd:  Rädsla, underkastelse, avsmak samt skräck 

Färg: Röd Känslotillstånd:  Ilska, aggressiv, raseri samt irritation 

Färg: Blå  Känslotillstånd:  Ledsam, eftertänksam, ensam samt ogillande 

Det som måste tilläggas för denna punkt är att det grundar sig endast och enbart utifrån 

Robert Plutchiks teorier gällande färg kopplat till känslor. Detta innebär att olika faktorer 

som kulturell bakgrund, etnicitet, religiös tillhörighet eller liknande inte kommer tas med i 

beräkningen. Det tåls att tillägga att Plutchiks teori inte är hela sanningen och det finns 

många forskare som menar på att färger betyder helt annorlunda gentemot vad Plutchik 

säger. Då olika färger kan stå för olika saker i olika delar av världen så kommer denna 

undersökning grunda sig i en teori (Robert Plutchiks) som är tillämpad på västerländsk 

kultur.  

Den slutgiltiga artefakten består av fyra olika renderade bilder som alla grundar sig på 

samma bas. Alla fyra bilder är gjorda med samma ljuskällor, samma kameravinkel samt 

samma placering på möblemang. För att neutralisera informanten mellan varje bild så valde 

jag även att ha med en helt vit bild föreställande exakt samma scen också. Denna bild 

användes innan den första bilden visades men även emellan varje bild så att informanten 

fick fokusera på något annat och det som låg mest färskt i minnet inte var den föregående 

färgen. Dessa fyra bilder (fem om man räknar med den vita) kommer att stå till grund för 

den kvalitativa intervju som skall hållas i nästa del. 
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5 Undersökning och utvärdering 

Detta kapitel ämnar att ta upp och förklara hur undersökningen är uppbyggd samt det 

slutgiltiga tillvägagångssätt som används för att göra undersökningen. Detta kommer att 

följas av en sammanfattning av resultat, analys riktad mot den teori som används och sist ge 

en redogörelse av de slutsatser som är riktade mot arbetets frågeställning. 

5.1 Förberedelser inför undersökning 

För att svara på dessa frågor krävdes det att först utforma en intervjumall som skulle stå till 

grund för hur intervjuprocessen med informanterna skulle gå tillväga.  Denna intervjumall 

grundade sig i tre delar: 

 Generell information kring informanter – som innehöll standardfrågor som ålder, 

kön, färgseende, vana av 3D-miljöer och aktuellt känslomässigt tillstånd 

 En undersökningsdel – som innehöll frågor kring artefakten och står till grund för att 

kunna svara på frågeställningarna 

 En avslutande del – som innehöll frågor som känslomässigt tillstånd och mer 

generella frågor kring undersökningen som helhet 

Innan dessa delar skulle presenteras för informanten så var det dock viktigt att dessa gick 

med på undersökningen därför presenterades ett muntligt samförstånd där informanten fick 

samtycka om denne ville delta i undersökningen. I detta samförstånd togs undersökningens 

syfte upp, generell information kring mig som utförde undersökningen samt etiska och 

moraliska aspekter kring undersökningen. Dessa etiska- och moraliska aspekter beskrevs 

som att i denna undersökning ses ’nedsatt funktionalitet i färgseendet’ som en avvikelse från 

normen men att det inte är någon form av mindervärdering eller särskiljning hos de 

individer som faktiskt har nedsatt funktionalitet i färgseendet. 

För att få en bra fördelning och framför allt inte låta urvalet bli ett bekvämlighetsurval så var 

det viktigt att få en spridning av informanter som gjorde undersökningen. Informanterna 

söktes och valdes ut genom sociala medier, mestadels riktat mot studenter. När intressenter 

väl hade samlats ihop så skedde ett slumpmässigt urval inom de två testgrupper som skulle 

fyllas (personer med normalt färgseende samt personer med nedsatt funktionalitet i 

färgseendet). När detta urval hade skett och informanterna hade tackat ja så stod åtta 

informanter klara; fyra med normalt färgseende och fyra med nedsatt funktionalitet i sitt 

färgseende (varav sex män och två kvinnor).  

5.1.1 Pilotstudie 

Innan intervjuerna kunde göras så var det dock bra att se huruvida upplägget och frågorna 

höll och fungerade i en faktisk intervjusituation. Därför genomfördes en pilotstudie på två 

personer med syfte att se om det fanns möjlighet till förbättring. 

Det som första som skiljde sig i utförandet av pilotstudiens intervjuer var att pilotstudiens 

testpersoner fick se bilderna på datorskärm istället för utskrivna bilder. Detta gjorde att 

övergångarna mellan bilderna var väldigt hastiga och att ingen direkt distraktion eller 

neutraliserande element hade tillämpats. Därför hade testpersonerna kvar föregående bild i 

sitt närminne och hade svårt att släppa känslotillståndet som testpersonerna hade kopplat 

till den föregående bilden.  
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De tre olika delarna (generell-, undersöknings- och av avslutande-del) för undersökningen 

kom att upplevas relevanta och med endast några få omskrivningar av frågor samt tillägg att 

komplettera frågeformuläret. Någonting som dock visade sig tydligt under pilotstudien var 

att det skulle komma att behövas ha någon form av distraktion emellan bilderna. Därför 

valdes det att läggas in en färgneutral vit bild på miljön (Figur 26) som visades för 

informanten innan och emellan varje bild. Denna ändring skedde efter den första 

testpersonen i pilotstudien och applicerades på den andra intervjun och gav betydligt mycket 

bättre resultat då informanten hann rensa/neutralisera sina intryck från den föregående 

bilden. 

 

Figur 26 Neutral bild på 3D-miljön som används innan varje färgad bild visas 

Att koppla känslor till bilderna sker i form av att testpersonerna fick se olika bilder i olika 

omgångar och med hjälp av en tabell med åtta ord så skulle de välja ut de ord som passade 

bäst in för att beskriva bilden. Någonting som blev tydligt i pilotstudien var att åtta ord var 

alldeles för få och det skulle behövas läggas till minst de dubbla för att få en bra 

representation och för att informanterna i ett senare stadie skulle kunna identifiera sig med 

orden.  

Med hjälp av pilotstudiens resultat och kommentarer så var dock den största ändringen att 

använda sig av 16 ord istället för 8 för att beskriva bilderna var på dessa delades in i fyra 

grupper. Dessa fyra grupper representerar olika sinnesstämningar och ’genrer’ av känslor 

och är färgkodade för dess genre enligt Robert Plutchiks känslohjul: 

 Gul  : Glädje, Fridfull, Optimism och Förväntan 

 Blå  : Ledsam, Eftertänksam, Ensam och Ogillande 

 Röd  : Ilska, Irritation, Aggressiv och Raseri 

 Grön  : Underkastelse, Rädsla, Avsmak och Skräck 

Någonting som var viktigt att tänka på under utformandet och förberedelsen av de faktiska 

intervjuerna var längden på intervjuerna. Då den första intervjun under pilotstudien landade 

på strax under en timme så behövde alla faktorer gås igenom mer noggrant för att försöka 

korta ned intervjun en aning. Detta var någonting som lyckades under andra intervjun som 

landade på ungefärliga 40 minuter. Därför valdes 45 minuter som en lämplig gräns för varje 

intervju. 
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5.2 Intervjuprocess 

Den första delen av intervjun hadlade om att samla in allmän information om 

informanterna. Det som ingick här var ålder, kön, om personen informanten hade en 

nedsättning i sitt färgseende samt dess vana av 3D-miljöer. Den sistnämnda punkten var till 

för att se om informanten hade vana av att betrakta 3D-miljöer oavsett om det var animerad 

film eller spel. Anledningen till detta var att få en överblick om hur insatt informanten har 

att ta in information av 3D-miljö för att på ett enkelt sätt kunna betrakta bilden utan att 

ställa undermedvetna frågor som varför vissa saker kanske inte såg helt ’äkta’ och 

’verklighetstrogna’ ut. Detta även om bilderna skulle visas i utskrivet format (på laminerat 

fotopapper) så föreställer fortfarande bilden en 3D-miljö och är inte ett taget foto baserat på 

en verklig miljö. 

Det var även viktigt att intervjuprocessen var uppbyggd enligt vissa premisser för att 

informanterna skulle få så lite yttre påverkan som möjligt när de väl gjorde intervjun. En av 

dessa premisser i vilket rum som informanterna befann sig i när de gjorde intervjun samt 

vad externa faktorer som kunde påverka intervjun. Därför valdes ett rum utan fönster. Att 

inte ha något fönster var just på grund av att så lite yttre ljus skulle störa informanten när 

denne försökte känna och koppla sina känslor till bilderna. Ett exempel på detta är om ett 

träd skulle stå utanför fönstret och det blåste så att ljuset inte var dynamiskt och genomgick 

ändringar. En annan sak som var väldigt viktig var att de informanter som skulle delta inte 

hade fått för mycket information kring vad undersökningen gällde då de teoretiskt sett skulle 

kunna ta reda på vad färg och känslor har för koppling. För att förstärka detta så var en utav 

de första sakerna som nämndes i intervjun att de inte skulle ta hänsyn till vad som ’brukar 

kopplas’ till vissa färger utan endast vad de själva kände när de blev presenterade bilderna.  

Undersökningen i sin helhet började med ett muntliga samtycke som beskrevs att 

deltagandet var frivilligt och att informanten när som helst kunde avbryta om den kände att 

den inte ville slutföra intervjun. Detta följdes upp av en kort presentation om mig och mitt 

arbete samt syftet av undersökningen. Slutligen presenterades de rättigheter som 

informanten hade i samband med undersökningen enligt Humanistiska 

Samhällsventenskapligarådets riktlinjer, om full anonymitet och att informanten får tillgång 

till undersökningen om den vill efter arbetet är klart och har blivit godkänt. Efter detta fick 

informanten välja att godkänna detta muntliga samtycke eller avböja. 

Efter intervjuerna var gjorda så fanns både kvantifierbar data (i form av val av svar och 

liknande) men även motiveringar och förklaringar i hur de tänkte i valen de gjorde. Följande 

kommer en sammanfattning av resultatet ges. 
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5.2.1 Allmän information kring Informanter 

Informanterna presenteras nedan kortfattat i tabell 2. För att anonymitet skall gälla så är 

deras namn utbytta till ’informant’ följt av en siffra som stämmer överens med ordningen 

som dessa intervjuades i. Denna tabell är även en sammanfattning över den första delen av 

intervjun (den generella delen) i sin helhet. 

Tabell 2 Allmän information kring informanter 

Namn Kön Ålder Färgseende 3D-miljö vana Känslotillstånd 

Informant 1 Kvinna 22 år Normalt Mycket stor Ganska bra 

Informant 2 Man 26 år Normalt Mycket stor Bra 

Informant 3 Man 27 år Nedsatt Mycket stor Ganska bra 

Informant 4 Man 24 år Normalt Normal Ganska bra 

Informant 5 Man 22 år Nedsatt Mycket stor Ganska bra 

Informant 6 Kvinna 26 år Normalt Liten Ganska bra 

Informant 7 Man 20 år Nedsatt Mycket stor Ganska bra 

Informant 8 Man 25 år Nedsatt Mycket stor Ganska bra 

 

Tanken av att ha två män och två kvinnor i de båda grupperingarna (normalt / nedsatt 

färgseende) blev tyvärr inte fallet. Då det som tagits upp färre än 1 % av den kvinnliga 

befolkningen som har nedsatt funktionalitet i sitt färgseende var detta en svårighet att hitta 

så dessa två personer ersattes istället med två män. Detta gjorde att endast en fjärdedel (se 

figur 27) av informanterna var kvinnor men eftersom att undersökningens syfte inte ämnar 

att jämföra skillnader mellan kvinnor och män utan istället mellan normalt färgseende 

kontra nedsatt funktionalitet i färgseende så valdes detta att inte ha någon betydelse för 

undersökningens resultat.  

Figur 28 visar på åldersfördelningen mellan informanterna och visar på en klar spridning på 

ålder mellan 20-30år. Anledningen att ej yngre eller äldre personer medverkar som 

informanter har att göra med urvalets process och genomförande då det är en klar majoritet 

av människorna som studerar är eftergymnasiala studenter och folk som fortfarande är på 

väg ut i arbetslivet. Detta resulterar i den något unga åldern. Dock bör detta inte att ha en 

betydande signifikans i undersökningens resultat. 
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5.2.2 Intervjudelen 

Som beskrivet tidigare valdes det att inför varje bild visa den vita, neutrala, bilden (figur 26) 

och detta inleddes även undersökningen med. Vid första visningen förklarades det att det var 

denna 3D-miljö som kommer att visas i alla bilder och att informanterna fick ta god tid på 

sig att registrera hur miljön såg ut men även vad som fanns med på bilden (möblemang, 

ljuskällor och liknande). 

Efter detta så presenterades den första bilden med färg och intervjudelen började. Här 

ombads informanterna att förklara sin tankeprocess och analys kring hur de valde ord från 

känslouttryckstabellen och varför de valde just dessa ord. De enda frågorna som ställdes i 

detta sammanhang var: 

 Varför de gjorde valen av ord de gjorde 

Samt  

 Vad de kände rent generellt kring bilden om man tog bort känslouttryckstabellen 

Till den andra frågan togs känslouttryckstabellen bort och informanten ombads att enbart 

fokusera på bilden och prata fritt kring den. 

Färgerna presenterades på samma sätt i ordningen: 

 Bild 1: Gul  

 Bild 2: Blå  

 Bild 3: Röd  

 Bild 4: Grön  

Det var viktigt att bilderna inte presenterades i form av färg utan bara som bild 1,2,3 och 4. 

Detta för att det inte är självklart vilken färg som informanten uppfattar eller ser. 

5.2.3 Känslouttryckstabell 

Den tabell som informanterna blev presenterade för är skapad för att simulera de fyra olika 

genrer i från Plutchiks känslohjul som tidigare nämndes. Dessa genrer är enligt Plutchik 

kopplade till olika färger och även om de innehar olika nyanser så tillhör de samma 

grundfärg.  

För varje bild som presenterades fick informanterna välja upp till tre känslouttryck per bild 

ifrån en utformad känslotabell (tabell 3). Om informanten inte kände att denne kunde hitta 

tre uttryck som stämde överens med hur de kände för bilden kunde denne välja att inte ha 

tre uttryck men det var rekommenderat att de försökte välja tre. Om det var något uttryck 

som kändes snarlikt eller någorlunda likt kunde även informanten välja att göra parenteser 

runt ett eller flera uttryck (så länge det totala antalet uttryck inte överskred tre hela uttryck). 

Detta innebar exempelvis att en informant kunde ha upp till sex uttryck valda om inget utav 

dem kändes helt korrekt.  

Känslouttryckstabellen var utformad på så vis att varje rad har ett uttryck från en specifik 

genre av känslor utefter Plutchiks känslohjul. Tabellen är även utformad så att varje genre 

aldrig representeras på samma lodräta rad utan är utspridda på alla fyra olika rader. 
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Tabell 3 Hur Känslouttryckstabellen presenterades för informanterna 

Ledsam Glädje Ilska Underkastelse 

Rädsla Irritation Fridfull Eftertänksam 

Optimism Avsmak Ensam Aggressiv 

Raseri Ogillande Skräck Förväntan 

 

Tabell 4 Känslouttryckstabellen med ’facit’ över känslogenre 

Ledsam Glädje Ilska Underkastelse 

Rädsla Irritation Fridfull Eftertänksam 

Optimism Avsmak Ensam Aggressiv 

Raseri Ogillande Skräck Förväntan 

 

Tabell 4 visar just på att alla de olika genrerna är utspridda och inte återupprepas på samma 

rad varken lodrätt eller vågrätt vilket gör att informanterna inte ser ett känslouttryck från 

samma genre varken ovanför, nedanför eller på någon av sidorna.  

Känslouttryckstabellen presenterades för informanterna efter den generella delen och innan 

själva undersökningsdelen sattes igång. 

 

5.2.4 Den avslutande delen 

Den avslutande delen inleddes med att åter igen fråga om informantens känslotillstånd för 

att se om det hade påverkats efter bilderna som visats. Detta följdes av att samtliga bilder 

visades samtidigt och en öppen diskussion om bilderna som helhet startades. 

Här var den första frågan om vad informanten tyckte om bilderna som helhet: komposition, 

möblemang, igenkännande och liknande var frågor som diskuterades. Detta följdes upp av 

att fråga informanten om huruvida denne hade svårt att se skillnad på bilderna som visats. 

Här var den framförallt den huvudsakliga tanken att få fram och färgerna var svåra att se 

skillnad på och följdfrågan här om informanten svarade ja var; vilka bilder var svårast att se 

skillnad på? 
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5.3 Resultat av undersökning 

Nedan kommer resultaten av intervjuprocessen tas upp bild för bild. Informanterna fick inte 

reda på vilken färg det var utan första frågan som ställdes var; Vilken färg ser du? 

Resultaten kommer att grunda sig i de val av känslouttryck som informanterna valde till 

varje bild. Eftersom att informanterna rekommenderades att välja tre ord men även kunde 

välja färre (samt fler om uttrycken påminde men inte kändes helt korrekta) så kommer 

siffrorna som presenteras inte alltid att vara tre uttryck per informant. 

Första bilden som kommer att redovisas kommer att vara den första bilden som 

presenterades för informanterna, den gula bilden och sedan redovisas bilderna utefter den 

ordning som intervjuerna hölls. 

Någonting som även är viktigt att poängtera är att tabellerna som följer i redovisningen av 

resultatet är färgkodade utefter känslogenrerna som känslotillstånden tillhör. Då denna 

undersökning diskuterar skillnader och differenser i färgseende kan detta vara bra att veta. 

Indelningen återigen: 

Känslotillstånd tillhörande den gula känslogruppen är färgkodade enligt genren: GUL 

Känslotillstånd tillhörande den blå känslogruppen är färgkodade enligt genren: BLÅ 

Känslotillstånd tillhörande den röda känslogruppen är färgkodade enligt genren: RÖD 

Känslotillstånd tillhörande den gröna känslogruppen är enligt genren:  GRÖN 
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5.3.1 Resultat - Bild 1: Gul 

Den gula bilden är representerad på många sätt av många olika val och uppfattningar hos 

informanterna. Vi ser att både ledsamhet och glädje samt fridfullhet och irritation är 

representerade både två. Resultaten visar även på att informanterna kände både 

eftertänksamhet, optimism, avsmak, ensamhet, ogillande och förväntan. Det var flera utav 

informanterna som beskrev att de inte gillade själva färgen gul och därför direkt valde 

’ogillande’ och ’avsmak’ som två utav sina alternativ. Av samma anledning sa någon att de 

valde ’irritation’ på grund av att det var för mycket gult och blev för mycket intryck av all 

färg. Några av informanterna påpekade även att valet av ’inredning’ var osmickrande och 

inte estetiskt tilltalande medan en annan beskrev scenen som helhet gav en lugn och 

harmonisk känsla, att den var varm och en bra känsla. 

Utdrag från intervjuerna där informanterna beskriver bild 1: 

”Solnedgång – Förväntan”  

 ”Lugnt samt snälla färger mot ögonen” 

”Upphöjd känsla – Elegant”  

 ”Kräk gult – Mår dåligt kopplat till ledsamt” 

 ”Känns ’out of place’” 

 ”Estetiskt osmickrande” 

Tabell 5 Samtliga informanters val av känslouttryck av bild 1 
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Om vi istället kollar på skillnaderna mellan de två olika testgrupperna (normalt färgseende 

samt nedsatt funktionalitet i färgseende, tabell 6 och 7) så kan vi se att det finns en viss 

skillnad till hur informanterna uppfattade bilden. Även om de övergripande svaren är 

mestadels ganska liknande mellan de två grupperna. 

 

Tabell 6 Normalt färgseendes val av känslouttryck av bild 1 

 

 

Tabell 7 Nedsatt funktionalitet i färgseendes val av känslouttryck av bild 1 
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Det som är gemensamt mellan de båda grupperna är att båda har valt ungefär lika många 

’tillhörande’ svar (svar som är kopplat enligt Plutchiks teori till färgen gul). Detta ser vi även 

tydligare när vi tittar närmare på svaren som en helhet och kopplar dem till genre specifika 

färger (tabell 8). Den sammanställda tabellen har två nyanser av varje färg som 

representerar de två olika testgrupperna. Det ljusa fältet är andelen med normalt färgseende 

medan det mörkare fältet står för andelen med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende. 

 

Tabell 8 Samtliga informanters svar kopplat till genre-specifika färger av bild 1 

 
När vi tittar på tabell 8 så visar den på att de svar som angivits är en delad plats mellan den 

blåa gruppen alternativ och den gula gruppen alternativ.  Även om de flesta var överens om 

att färgen var gul var det mer eller mindre enkelt för vissa informanter att säga detta. Vad 

tabell 8 även visar på är det en relativt jämn fördelning mellan de två testgrupperna då det är 

så gott som hälften av de valda orden är valda av respektive grupp.  
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5.3.2 Resultat - Bild 2: Blå 

Efter att den neutrala bilden visats en gång igen visades bild 2, den blåa bilden. Hos de svar 

som den blåa bilden fick fanns lite tydligare tecken på att informanterna var mer överens om 

hur den uppfattades. De flesta var överens om att det var en lugn och harmonisk plats men 

att den även kändes ensam. Det fanns en ovisshet om vad som fanns i rummet och därför 

även en förväntan. Informanternas val av ord till den blåa bilden speglas ganska tydligt av 

blåa gruppens och gula gruppens alternativ.  

Utdrag från intervjuerna där informanterna beskriver bild 2: 

 ”Hörnet dit ljuset inte når – ensamt” 

 ”Feeling blue – ensam och grubblande men även fridfull” 

 ”Fest på gång – allt är fixat men ingen har kommit dit än – ensam” 

 ”Man vet inte vad som kommer att hända – mystik” 

 ”Obehag och sterilt – vill gå därifrån” 

 ”Lounge, undervattenskänsla – lugn och säker plats – sitta med vänner på kvällen” 

 ”Mogen – passionerad – sensuell – kärleksfull” 

Tabell 9 Samtliga informanters val av känslouttryck av bild 2 
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Tabell 10 Normalt färgseendes val av känslouttryck av bild 2 

 

 

Tabell 11 Nedsatt funktionalitet i färgseendes val av känslouttryck av bild 2 
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Gemensamt för bild 2 för de båda testgrupperna var att båda är ganska överens om att valet 

av ord är tillhörande den gula och blåa gruppen av ord. Det som skiljer sig åt är att i flera fall 

uppfattade de med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende att bilden kändes glad medan 

detta inte bekräftades hos de med normalt färgseende. Detta förklarades delvis av en utav 

informanterna som beskrev att blå var en såpass tydlig färg att se till skillnad från den gula 

så därför förknippades den mer generellt med glädje än ledsamhet. Någonting som en av 

informanterna med normalt färgseende påpekade var ett ogillande och avsmak för valet av 

den blåa nyansen. Överlag så var det ingen utav testgrupperna som förknippade bild 2 med 

någon utav orden från den röda gruppen och i endast ett fall den gröna gruppen. 

Tabell 12 Samtliga informanters svar kopplat till genre-specifika färger av bild 2 

 
 

Som tabell 12 visar så även i bild 2 (den blå bilden) ser vi ett jämnt totalsvar för de olika 

färggrupperna som informanterna valt. Det är åter igen en lika stor andel blåa som gula svar 

men att andelen gröna svar är avsevärt färre och de röda svaren är obefintliga. Åter igen så 

visar det ljusa fältet andelen med normalt färgseende medan det mörkare fältet står för 

andelen med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende. Även i bild 2 återfinns en jämn 

fördelning i hur de två olika testgrupperna har svarat även om de har upplevt bilden på olika 

sätt. Den enda skillnaden var i ett av fallen där den gröna känslogenren valdes av en 

informant med normalt färgseende. 
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5.3.3 Resultat - Bild 3: Röd 

Den röda bilden gav en direkt skillnad från de andra bilderna i hur informanterna reagerade 

och valde sina ord i från tabellen. Även om många uppfattade miljön som väldigt 

passionerad, sensuell samt sexuell så var flera av informanterna överens om att bild 3 

kändes mer aggressiv än de tidigare visade bilderna. Som tabell 13 visar är för första gången 

röda svar något högre men eftersom många av informanterna fann bild 3 mer åt ett 

sensuellt/ sexuellt håll förknippade dessa informanter miljön med en positiv känsla. Även 

om denna positiva känsla inte direkt var glad så var detta det svar som de informanterna 

kände var närmast sin egentliga uppfattning. En ganska stor skillnad för bild 3 var att ingen 

av informanterna fann avsmak eller ogillande som passande ord till bilden (någonting som 

var representerat både i bild 1 och bild 2).  

Utdrag från intervjuerna där informanterna beskriver bild 3: 

 ”Varm känsla – eld – sexuell attraktion” 

 ”Blod – ser rött” 

 ”Kärlek – lugn – njutning” 

 ”Bom chicka wah wah – porrigt” 

 “Känner mig liten, utan auktoritet – underkastelse” 

 ”Energi – vilja att göra något – aggressiv” 

 

Tabell 13 Samtliga informanters val av känslouttryck av bild 3 
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Tabell 14 Normalt färgseendes val av känslouttryck av bild 3 

 

 

 

Tabell 15 Nedsatt funktionalitet i färgseendes val av känslouttryck av bild 3 
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Mellan de två testgrupperna så återfanns små differenser men de flesta utav valen var ganska 

gemensamma. Bild 3 var samtliga informanter överens om att färgen var röd och det var en 

väldigt ’enkel’ nyans av röd enligt de flesta med nedsättning i sitt färgseende att definiera 

som röd. 

Tabell 16 Samtliga informanters svar kopplat till genre-specifika färger av bild 3 

 
 

Även i bild 3 fanns en övervägande val av ord tillhörande den gula gruppen (tabell 16). Det 

som tåls att sägas var att den blåa gruppen var endast på tredje plats och den röda befinner 

sig på andra plats och detta är en stor skillnad om man jämför med bild 1 och 2. Tabell 16 

visar åter igen samtliga informanter där det ljusa fältet är andelen med normalt färgseende 

medan det mörkare fältet står för andelen med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende. Bild 3 

visar även den på att de olika testgrupperna har upplevt bilden snarlikt även om de 

informanterna har reagerat på bilden olika. 
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5.3.4 Resultat - Bild 4: Grön 

Bild 4 (den gröna bilden) var den bilden som gav mest variation på svaren som 

informanterna valde. Här återfanns en hel del utav valen av ord ifrån den gröna gruppen 

svar. En stor del utav informanterna var överens om att orden som passade bäst in var 

rädsla, skräck och avsmak medan de fanns en annan del som förknippade bilden med miljö 

och natur, att bilden gav en skogslik känsla med fokus på vår och sommar. Den första delen 

som beskrev känslan av rummet som hotfullt och ovisst medan den andra delen fick en 

positiv och glädjefylld känsla av de natursköna färgerna. 

Utdrag från intervjuerna där informanterna beskriver bild 4: 

 ”Rygga tillbaka – infekterat – bakterier – mögel” 

 ”Skräckfilm – stress och obehag” 

 ”Avsmak och irritation – äckligt, slime – mycket mörker” 

 ”Känns som en glänta i skogen – optimism och glädje” 

 ”Ljuset skiner inte in utan det gröna skiner ut – avsmak” 

 ”Rädsla / skräck – grön gegga – alien blod” 

 ”Gräs och sommar – lugnande” 

 

Tabell 17 Samtliga informanters val av känslouttryck av bild 4 
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Tabell 18 Normalt färgseendes val av känslouttryck av bild 4 

 

 

Tabell 19 Nedsatt funktionalitet i färgseendes val av känslouttryck av bild 4 
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Skillnaderna mellan de två grupperna här är till viss del påtaglig då fler i den normalt 

färgseende testgruppen fann bild 4 som hotfull och skräckinjagande medan fler i den 

testgrupp av personer med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende fann bild 4 fridfull och 

glädjefylld. 

Tabell 20 Samtliga informanters svar kopplat till genre-specifika färger av bild 4 

 
 

Tabell 20 visar samtliga informanter och det ljusa fältet visar andelen med normalt 

färgseende medan det mörkare fältet står för andelen med nedsatt funktionalitet i sitt 

färgseende. För första gången utav alla bilderna var dock den gula gruppen inte högst antal 

valda ord utan den gröna gruppen representerades (dock med små marginaler) som den 

främst valda gruppen. I bild 4 är första gången som vi kan se en större differens och markant 

skillnad i hur de olika testgrupperna har reagerat. Här syns att testgruppen med normalt 

färgseende har i större utsträckning upplevt bilden utefter den gröna känslogenren medan 

testgruppen med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende upplevt bild 4 överlag mer utefter 

den gula känslogenren. Den röda känslogenren är endast representerad av testgruppen med 

nedsatt funktionalitet i sitt färgseende och hos testgruppen med normalt färgseende var 

detta någonting som inte ens kom på tal. 
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5.4 Analys av undersökningens resultat 

I detta kapitel kommer resultaten och svaren ifrån intervjutillfällena att analyseras. Det 

kommer även att ske en analys på utformning av scenen/miljön (val av möblemang m.m.) 

och vad för effekt färgvalet och nyanserna kan ha haft för påverkan på informanterna och de 

resultat som undersökningen visade på. Under denna rubrik kommer resultaten från 

undersökningen sammanställas med den tidigare forskning som gjorts och länkas till 

litteraturen som används i metodkapitlet.  

För att påminna om denna undersöknings frågeställningar så lyder den; Kan spelutvecklare 

använda sig av Plutchiks färgteori kopplat till känslor för att färg-/ljussätta scener och 

miljöer utefter en tänkt känsla samt uppfattas denna känsla likadant om spelaren har fullt 

fungerande färgseende eller en nedsättning i sitt färgseende? Samt om det fanns någon 

skillnad i hur samma färg uppfattades och tolkades av olika människor beroende på om de 

hade ett fullt fungerande färgseende eller nedsatt funktionalitet i sitt färgseende? 

5.4.1 Analys – Bild 1 : Gul 

Den gula bilden som var bild nummer 1 i ordningen stod sig informanterna delade i 

meningen att om man tittar på de olika färggrupper som finns. Både den gula och den blå 

färggruppen representeras likvärdigt hos denna bild.  

Fyra (hälften) av informanterna beskrev scenen som förväntansfull och kopplade direkt 

scenen till antingen soluppgång eller solnedgång – ’en upphöjd känsla’ som en informant 

beskrev det. Hos dessa informanter fungerar Plutchiks teori och stärks även av Lind-Valdans 

tes i hur filmer använder sig av färger för att förstärka känslotillstånd. Detta är en direkt 

koppling till bland annat figur 11 som visar en soluppgång i från en scen i filmen Gladiator 

(Scott, 2000) som speglar på förväntan, fridfullhet och harmoni. 

Den andra hälften av informanterna kände ett direkt starkt ogillande till bilden. Detta hade 

delvis att göra med att informanterna inte tyckte om inredningen. Många utav 

informanterna förklarade också att de inte var beredda på mängden av gul färg som skulle 

tillkomma jämfört med den färgneutrala (vita) bilden. Detta gjorde att informanterna blev 

näst intill chockade över färgen, någonting som inte hände på resterande bilder då de vid 

detta stadie var beredda på vad som skulle hända. 

De blå och gula färggrupperna representeras likvärdigt men det säger kanske inte hela 

sanningen. Fem utav ordvalen ifrån den blå färggruppen var ordet ’ogillande’, detta var 

någonting som samtliga informanter som valde ordet kopplade samman med ordet ’avsmak’ 

som står för samtliga utav ordvalen ifrån den gröna färggruppen. 

5.4.2 Analys – Bild 2 : Blå 

Gällande bild 2, den blåa bilden, var det en jämn fördelning åter igen mellan den blå och den 

gula gruppen av känslor. Men efter en närmare titt på vilka ord som faktiskt valdes var 

hälften av de gula ordvalen ’fridfull’. Detta var det många av informanterna som beskrev att 

det fanns ett lugn i bilden. En annan faktor som också är viktigt att visa på är att många 

kände en generell positivitet för bild 2. Någonting som faktiskt återfinns hos den ’andra blåa 

konen’ i Plutchiks känslohjul är just detta. I den andra blåa konen återfinns distraktion, 

förvåning och häpnad. För att trycka ännu mer på detta så är det just delen av häpnad som 

är viktig att anmärka då det är ett positivt laddat känslotillstånd.  
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Hos testgruppen ’personer med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende’ återfanns i bild 2 en 

trygg och bekväm känsla då flera utav dem beskrev att de hade en positiv koppling till just 

blå och lila för att det är färger som de inte hade problem med att se i vardagen. Detta 

förklarade bland annat en informant att det fanns en kärlek till blå just på grund av att den 

’går att se tydligt’. 

Båda testgrupperna upplevde till samma utsträckning att scenen upplevdes ensam och båda 

testgrupperna fick även en stark nattklubbskänsla men dock som en utav informanterna 

beskrev det, innan det öppnar och innan folk har dykt upp. 

5.4.3 Analys – Bild 3 : Röd 

Bild nummer 3 (röd) var den första bilden som väckte en större differens och gav intrycket 

av andra känslotillstånd än de första två. Det var inte alls i samma utsträckning samma 

representation av den blå gruppen av känslouttryck vilket också skiljde sig från de två första 

bilderna. 

Många utav informanterna kände att det röda rummet gav en känsla av kärlek och sexuell 

attraktion medan andra kände sig hotade av rummet och att det kändes som att rummet 

gjorde att de kände sig väldigt liten – utan auktoritet. Det var även i bild 3 som en utav 

informanterna påpekade fönstrets påverkan i hur rummet upplevdes. Genom att hålla för 

fönstret med ena handen så konstaterade informanten att rummet gick från en känsla av 

underkastelse och rädsla till en mer aggressiv och hotfull karaktär. Detta kan ha haft en stor 

påverkan på samtliga rum men togs upp av informanten framför allt i bild 3 (även bild 4 när 

den samme informant gjort klart för sig att det kunde vara en skillnad i hur denne 

uppfattade bilden). 

Det finns differenser mellan de två testgrupperna och det som går att utläsa i resultatet är att 

generellt så uppfattade testgruppen med nedsatt funktionalitet i färgseendet bild 3 som mer 

positiv och valde därför fler ord ifrån den gula känslogruppen. Testgruppen med normalt 

färgseende såg mer generellt bild 3 som aggressiv och mer ilsken även om dessa marginaler 

var mindre. Så enligt frågeställningen om att den röda bilden (bild 3) faktiskt uppfattades 

olika och även tolkades olika emotionellt mellan de två grupperna är detta sant. Huruvida 

detta resultat faktiskt går att använda sig av ioch dra generaliseringar om (när spelutvecklare 

faktiskt skall utveckla spel) är en annan sak då det kommer att krävas utförligare 

undersökningar för att kunna fastställa vad som generellt uppfattas enligt Plutchiks 

känslohjul. 

5.4.4 Analys – Bild 4 : Grön 

Den sista utav de fyra bilderna var den gröna bilden (bild 4) och det var även denna som 

hade det tydligaste skillnaderna i både det generella resultatet men även skillnader mellan 

de två testgrupperna.  

Precis som Kaya och Epps (2005) skriver så skulle ordet ’avsmak’ vara ett ordval som många 

kände när de skulle koppla den gröna bilden och därför var detta en viktig punkt att ta med. 

Detta var det enda ordet från den gröna känslogruppen som inte skiljde de två olika 

testgrupperna signifikant. Där det dock fanns en uppenbar skillnad var hur de två 

testgrupperna valde orden ’rädsla’ och ’skräck’. Hos testgruppen med normalt färgseende 

återfanns dessa två ord i en anmärkningsvärt stor representation gentemot hur testgruppen 

med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende valde ord.  
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Testgruppen med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende fann i större utsträckning att bild 4 

ingav lugn i form av en naturlig, skogslik känsla. Många utav dessa tänkte på vår och 

sommar medan ordval som skräckfilm, slemmigt och äckligt förekom mer vanligt hos 

testgruppen med normalt färgseende.  

’Irritation’ var ett ord som bara valdes utav testgruppen med nedsatt funktionalitet i 

färgseendet och det förklarades av att rummet såg onaturligt ut över att det var skogsfärger 

och att möblemanget bekläddes av just denna färg. De informanter som påpekade detta var 

dock tydliga med att de tyckte om färgen men att det kändes ’opassande’ att möblemang och 

rummet skulle ha dessa färgnyanser. 

5.5 Slutsats 

Den frågeställning denna undersökning ämnade att besvara var:  

 Hur kan spelutvecklare använda sig av Plutchiks färgteori kopplat till känslor för att 

färg-/ ljussätta scener och miljöer utefter en tänkt känsla samt uppfattas denna 

känsla likadant om spelaren har fullt fungerande färgseende eller en nedsättning i sitt 

färgseende? 

 Finns det skillnader över hur samma färg tolkas emotionellt av normalt färgseende 

personer kontra personer med nedsättningar i sitt färgseende?’ 

Enligt den färgteori kopplat till känslotillstånd som denna undersökning utgår ifrån menar 

Plutchik (2001) att vissa färger uppmanar olika emotionella tillstånd som betraktaren tar in 

via signalerna som färgen utsöndrar. Detta är något som informanterna påvisar enligt hur de 

har svarat och deras val av ord i känslotabellen. En faktor som kan ha varit betydande är 

sinnestillståndet och det generella känslotillståndet att alla informanter mådde bra och var 

på bra humör, vilket kan ha lett till en överrepresentation av ’positiva’ svar från den gula 

gruppen svar. Undersökningen kan dock visa på att det stämmer då det finns en variation 

hur likadana bilder kan uppfattas när det enda som skiljer bilderna åt är färgsättningen. 

Huruvida detta beror på ett generellt mantra som Plutchik menar existerar i västvärlden 

krävs ytterligare och mer utförliga studier för att bekräfta. 

Gällande skillnaderna på testgrupperna (personer med normalt färgseende och personer 

med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende) så hade ingen utav testgrupperna större 

svårigheter att identifiera vilken färg som bilden innehöll på någon av de fyra bilderna. Detta 

hade att göra med, som de flesta med nedsättning i sitt färgseende beskrev, att nyanserna 

och mättnaden i färgerna var såpass koncentrerade och därför inte svåra att se skillnad på. 

Det hjälpte även att bilderna var så gott som enfärgade och inte hade några störande 

element, detta märktes tydligt när alla bilderna visades samtidigt efter undersökningen var 

slut att flera av informanterna upplevde att det blev svårare att se skillnad på den röda och 

gröna bilden. Exemplet ifrån Baileys (2015) text (figur 8) som visade: en grön keps, en gul 

tröja samt ett par röda skor, dels hur normalt färgseende personer uppfattar objekten samt 

hur en röd/grön-nedsättning i färgseendet uppfattar dem. Här är nyansskillnaden inte lika 

stor och det är inte samma typ av röd eller grön färg som återfinns i undersökningens bilder. 

Detta beror på att färgerna som användes till undersökningen utgick ifrån Robert Plutchiks 

känslohjul och valet av färg skulle kunnat påverka upplevelsen av scenen om de inte var 

utefter just Plutchiks känslohjul. Det som är absolut tydligast är att den gröna nyansen som 
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tas upp av Bailey är en ljus, klargrön färg som enligt Plutchik förknippas med glädje och den 

gröna färgen som eftersträvades i denna undersökning var skräck. 

Så för att svara på frågeställningarna som undersökningen ämnade att besvara så kan 

spelutvecklare använda Plutchiks färgteori i färg- och ljussättning till den grad att det finns 

en skillnad i hur färgerer kan förstärka en eftertänkt känsla i ett rum.  

Utefter testgrupperna som denna undersökning har haft och utefter färgvalen och dess 

nyans så går det att säga att det är finns en skillnad i hur personer med fullt fungerande 

färgseende samt personer med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende ser på färg. Även om 

det i detta fall visade sig vara större skillnader på olika typer av färger (som röd och grön). 

Den gula, blå och röda bilden uppfattade båda testgrupperna annorlunda. Det spelade alltså 

ingen större roll i att det fanns olika testgrupper då svaren i testgrupperna var olika ändå. 

Gällande den gröna bilden fanns det den största skillnaden att återse mellan de två 

testgrupperna då testgruppen med normalt färgseende uppfattade i större utsträckning 

bilden enligt Plutchiks färgteori kopplat till känslor, det vill säga rädsla/skräck/avsmak samt 

underkastelse, medan testgruppen med nedsatt funktionalitet kopplade färgen mer till en 

positiv naturskön känsla. Vad detta kan bero på krävs utförligare studier och mer ingående 

analyser. 

För att kunna göra Plutchiks ’känslohjul’ applicerbart på dagens västerländska population 

och kunna ha en hög validitet krävs ett markant mycket större urval. Detta urval skall helst 

vara ett slumpmässigt urval. Detta måste även ske för att sedan kunna testa skillnader 

mellan personer med normalt färgseende och nedsatt funktionalitet i sitt färgseende. 

Slutsatsen av vad denna studie har kommit fram till är att det finns en skillnad i hur färg 

uppfattas och det går att påverka en betraktare med hjälp av rätt färgval. Problemet här är 

att rätt färgval enligt en teori behöver nödvändigtvis inte backas upp av andra teorier. När 

det finns skilda teorier finns det även skilda sätt att uppleva färg och därför det är därför 

denna undersökning endast påvisar svaret utefter Plutchiks färgteori och andra studier 

baserade på andra färgteorier kan påvisa andra resultat. Denna studie visar även att det 

finns en viss skillnad i hur människor med normalt färgseende och människor med nedsatt 

funktionalitet i sitt färgseende upplever färg.  
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6 Avslutande Diskussion 

Detta kapitel kommer att sammanfatta rapportens helhet och reflektera i ett större 

perspektiv över det resultat som undersökningen har kommit fram till. Kapitlet kommer 

även att gå igenom de ändringar och justeringar som arbetet skulle genomgå vid ett fortsatt 

arbete men även hur arbetets utveckling skulle kunna gå till. 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie syftade att undersöka  hur färg kan kopplas till känslomässiga tillstånd och se 

om det fanns en skillnad i hur färger upplevdes beroende på om en människa med normalt 

färgseende eller en människa med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende betraktade bilden. 

Färgteorin som tillämpades i denna undersökning grundade sig i Plutchiks ’Känslohjul’ där 

färgerna gul, blå, röd och grön valdes att representeras. Dessa färger kopplas enligt Plutchik 

till olika emotionella känslotillstånd och menas på att upplevas olika beroende på vilken färg 

som tillämpas. 

För att kunna testa detta skapades en 3D-miljö med fyra olika färg- och ljussättningar, en för 

varje nämnd färg. Denna 3D-miljö var uppbyggd efterlikna en neutral västerländsk 

’standard’ för att sedan testas via kvalitativa intervjuer. 

Informanterna i de kvalitativa intervjuerna visade på att det finns en koppling till Plutchiks 

’Känslohjul’ och att det finns en skillnad i hur människor med normalt färgseende samt 

människor med nedsatt funktionalitet i sitt färgseende upplever bilderna. 

6.2 Diskussion 

Den första etiska och moraliska aspekten och som även är den absolut viktigaste delen i 

detta arbete är att arbetet jobbar med en form av nedsättning. Denna nedsättning är 

ingenting som vi i vardagen kanske uppfattar som en nedsättning och ingenting som ens 

pratas generellt om som en nedsättning men det är uppenbart att det finns komplikationer 

för de som lider av nedsättning av färgseende. En person som faktiskt har nedsättningar i sitt 

färgseende kan uppleva komplikationer i vardagen eller faktiskt till och med bli nekad sitt 

drömjobb om nedsättningen är markant. Nedsättningar i färgseendet finns i en mängd olika 

skalor och varianter vilket gör att vissa lider minimalt och marginellt i från vad en person 

med normalt färgseende skulle göra medan vissa som har en större nedsättning i sitt 

färgseende inte får göra vissa saker. Ett enkelt exempel är om en person med nedsättning i 

sitt färgseende har tagit körkort i sitt hemland och kommer till ett annat land där personen 

inte kört bil innan. Trafikljus är något som inte är byggt konsekvent världen över och har 

differenser i hur de är uppbyggda. Vissa har från toppen till botten grönt-gult-rött och vissa 

motsatt, vissa har bara grönt-rött och är man då inte van som bilförare hur detta är uppbyggt 

kan detta medföra ödestigande konsekvenser.  

Vad denna undersökning ämnar att ta upp är inte att så kallad ’färgblindhet’ är en 

funktionsnedsättning utan snarare att det är ett annorlunda sätt att se färg. Som ett 

annorlunda sätt att se färg om det då eventuell finns skillnader i hur färg faktiskt upplevs och 

hur färg tolkas. Eftersom att människor ser färg olika på olika ställen i världen, olika 

kulturella skillnader kring vad en specifik färg står för samt erfarenheter och egna 

upplevelser och dess påverkan på vad färg faktiskt betyder så finns det (med eller utan 
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nedsatt funktionalitet i färgseendet) ändå tusen olika svar på vad en specifik färg betyder 

eller står för. 

Plutchik (1991) förklarar att färger är komplementära till varandra så som röd är till grön och 

gul är till blå. Detta är någon som Plutchik började applicera på känslotillstånd och visade på 

att känslor på samma sätt som färger är komplementära till varandra; Glädje och sorg, 

kärlek och hat samt acceptans och förkastande. Det var här som Plutchik började skapa det 

’Känslohjul’ som skulle komma att ligga till grund för just denna undersökning.  

Amy Morin (2014) menar på att det finns sätt att påverka medarbetares mående genom att 

välja ’rätt’ färg på tapeter till exempel. Detta är ett sätt som flera kända arbetsplatser och 

allmänna byggnader använder sig av färg. Men om perceptionen och uppfattningen av just 

dessa tapeter är olika för olika människor, vad säger det egentligen då om uppfattningen av 

färgen? 

Röd/grön är den absolut vanligaste formen av nedsättningen i färgseendet. Vi utgår i från 

Plutchiks teori, om ett objekt är grönt och skall ge en positiv känsla i form av acceptans och 

personen som betraktar objektet har en nedsättning i sitt färgseende och upplever objektet 

rött. Detta kan innebära att personen helt misstolkar objektets syfte och eventuellt känner en 

form av förkastning mot objektet.  

Vad som är kontentan av denna diskussion är att nedsättningar i färgseendet eller vardagligt 

uttryckt ’färgblindhet’ kan vara en påtaglig skillnad för de som har det men behöver inte att 

betraktas på annat sätt än att upplevelsen och intrycken av färger är annorlunda gentemot 

en person med vad som i vardaglig mun kallas ’normalt färgseende’. 

 

3D-Scenen 

De flesta utav informanterna i båda testgrupperna hade inga som helst problem att definiera 

var för sorts möbler eller vad som återfanns på bilden. Det enda som en utav informanterna 

påpekade var att skrivbordet i scenen var lite otydligt var det var (detta för att endast en del 

av det syns i bild och vald kameravinkel). Utöver kunde samtliga informanter beskriva 

scenen och förstå dess helhet. Valet av kamera vinkel var även det någonting som 

diskuterades med informanterna och de flesta var överens om att det inte var några 

konstigheter med kamerans placering. En utav informanterna påpekade att valet av kameran 

fick scenen att upplevas som en katalogsbild av reklam för möbler medan en annan 

påpekade att kameravinkeln var något lägre än för en vuxen människa – sett ur ett barns 

ögon. 

Någonting som diskuterades med ett par av informanterna var hur fönstret i scenen faktiskt 

hade inverkan på hur scenen uppfattades. En utav informanterna menade på att fönstret fick 

rummet att kännas mer öppet och skulle kanske kunna få en helt annan uppfattning om 

fönstret inte existerade. Detta tyckte densamme informant var extra tydligt när denne höll 

för fönstret och betraktade två utav bilderna samt redan då fick en helt annan känsla och 

intryck av bilderna (den röda och gröna bilden).  

En fundering och tanke, mer lämpat för vidare forskning inom området, är att scenen istället 

skulle presenterats i en VR-miljö. Hade detta gjorts hade möjligen ett ytterligare djup kunnat 

uppnås genom att arbeta mer på detaljnivå samt öka det immersiva för betraktaren 
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ytterligare enligt Petkova och Ehrssons (2008) teser. Om betraktaren även kunde få röra sig 

fritt i rummet och ’uppleva’ rummet snarare än att titta på en bild av miljön hade resultaten 

kunnat bli ännu mer intressanta. 

 

Känslotabell 

Vissa utav informanterna upplevde ibland att orden på känslouttryckstabellen inte var 

tillräckliga eller inte alls hittade någon som de kände stämde helt överens med hur de 

tolkade bilden de såg. Detta trots dubbleringen av ord som faktiskt var med jämförelse med 

pilotstudien. Ordvalen var dock i så hög utsträckning representerad ifrån Plutchiks 

känslohjul utefter de färger som var representerade. För att ha fler valbara ord i 

känslouttryckstabellen skulle detta krävas att fler färger representerades enligt den 

undersökningsutformning som denna undersökning har använd sig av. 

En annan intressant tanke är hur valet av ordningen som bilderna visades kan ha haft en 

inverkan på resultatet. Då många reagerade på hur mycket färg och att allt i rummet hade 

den specifika färgen. Det var många utav informanterna som väntade sig att möbler och 

liknande skulle ha haft andra texturer eller åtminstone fortfarande vara färgade vita men att 

en svag tint av ljuset skulle ändras. Med detta sagt så skulle kanske till exempel den gula 

bilden som många utav informanterna uppfattade som ’för mycket’ och reagerade framför 

allt på valet av inredning och ’färgen på möblemanget’. Det är en intressant tanke som skulle 

kunna påverka resultatet signifikant. 

 

6.3 Framtida arbete 

På kort sikt så skulle nya renderingar att behövas göras på de fyra bilderna med fönstret i 

scenen borttaget för att få en mer distinkt bild med färgen som utgångspunkt. Detta ger 

åskådaren mer fokus på rummet som helhet och färgen som återfinns än att ha en så kallad 

’trygghet’ av att rummet har en mer öppen känsla. När nya renderingar gjorts skulle 

intervjuerna behövas göras om på nya informanter och se hur detta eventuellt kan påverka 

resultatet. 

På lång sikt skulle undersökningen att behövas göras i en större skala på en större mängd 

informanter. Detta skulle även kunna att kompletteras med en kvantitativ undersökning där 

respondenter endast får svara från de två första delarna som användes i intervjun; allmän 

information samt intervjudelen med bilderna i fokus. Vid ett större urval i testgrupperna 

skulle resultaten kunna bli mer konkreta och ge en större validitet och reliabilitet kring 

huruvida Plutchiks färgteori kopplat till känslor skulle kunna appliceras på populationen. 

Någonting som även skulle vara intressant att analysera är att testa olika färgteorier från 

andra forskare och studier samt jämföra dessa mot Plutchiks färgteori och se om det finns 

differenser i hur resultatet ser ut. Att använda sig av andra färgteorier kan innebära helt 

andra erfarenheter för dem som har nedsatt funktionalitet i sitt färgseende då nyanser och 

mättnad kan vara helt annorlunda gentemot hur Plutchiks känslohjul är utformat.  
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BILDFÖRTECKNING 

Figur 1. Skärmdump från en romantisk/drama/komedi: Midnight in Paris (Allen, 2011) 

visar en barscen som innehåller hög färgmättnad och varma toner. 

Figur 2. Skärmdump från en action/thriller: Max Payne (Moore, 2008) visar en barscen som 

innehåller låg färgmättnad och kalla toner. 

Figur 3. League of Legends (Riot Games, 2009) in-game bilder tagna innan applicering av 
’color blind-mode’ 

Figur 4. League of Legends (Riot Games, 2009) in-game bilder tagna utefter hur röd-grön 

färgblinda skulle uppfatta skillnader emellan färgerna 

Figur 5. League of Legends (Riot Games, 2009) in-game bilder tagna efter appliceringen av 

‘Color blind-mode’ 

Figur 6. Det mänskliga ögat Det mänskliga ögat med hornhinna,regnbågshinna, lins, 

glaskroppsrummet, senhinna, åderhinna, näthinna och synnerv. Medocular.se. Senast 

besökt 2016-02-12 länk: http://www.medocular.se/Ogonfakta/Anatomi/  

Figur 7. Refraktion på en plan yta mellan luft och ett optiskt tjockare medium i detta fallet 

glas. Indexvärdena förklaras luft som n1 = 1.0, och glas n2 = 1.50. Pilen representerar en 

ljusstråle som bryts när den passerar från n1 till n2. (Valberg, 2005) 

Figur 8. Exempel på normal syn kontra färgblindhet. (Bailey, 2015) 

http://methodj.com/maya-physical-sun-and-sky-tutorial-using-make-cool-button/
http://methodj.com/maya-physical-sun-and-sky-tutorial-using-make-cool-button/
http://www.livescience.com/3919-human-eye-works.html
http://www.sfu.ca/~vzammitt/papers/zammitto-digra-TheExpressionsofColours.pdf
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHelge%20%C3%98stbye
http://www.medocular.se/Ogonfakta/Anatomi/
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Figur 9.  Robert Plutchiks Känslohjul (Plutchik, 2001) 

Figur 10. Skärmdump från The Ring (Verbinski, 2002) möte mellan protagonist och 

antagonist 

Figur 11. Skärmdump från Gladiator (Scott, 2000), sista slutscenen består av fridfullhet och 

hopp. 

Figur 12. En användare av Oculus Rift (Luckey, 2012). Oculus.com. Senast besökt 2016-02-

10 länk: www.oculus.com 

Figur 13. Handmålad grundskiss för miljöbyggandet 

Figur 14. Skärmdump på den möblerade scenen ifrån den slutgiltiga kameravinkeln 

Figur 15. Färgreferens-figur för den tänkta ljussättningen. Symbol A representerar 

känslotillstånden för gul. Symbol B representerar känslotillstånden för grön. Symbol C 

representerar känslotillstånden för röd. Symbol D representerar känslotillstånden för blå. 

Figur 16. Exempel på utomhusljussättning. Symbol A representerar gul. Symbol B 

representerar grön. Symbol C representerar röd. Symbol D representerar blå. 

Figur 17. Översikt för de olika ljuskällor som existerar i scenen. A.1, Area light (taklampa). 

A.2, Spot light (taklampa). A.3, Ambient light (utomhus). A.4, Ambient light (fönster). A.5, 

Area light (fönster). A.6, Spotlight (golvlampa) 

Figur 18. Bild på ’Sorg’ före postproduktion 

Figur 19. Bild på ’Sorg’ efter postproduktion 

Figur 20. Bild på ’Ilska’ före postproduktion 

Figur 21. Bild på ’Ilska’ efter postproduktion 

Figur 22. Bild på ’Glädje’ före postproduktion 

Figur 23. Bild på ’Glädje’ efter postproduktion 

Figur 24. Bild på ’Rädsla’ före postproduktion 

Figur 25. Bild på ’Rädsla’ efter postproduktion 

Figur 26. Neutral bild på 3D-miljön som används innan varje färgad bild visa

http://www.oculus.com/
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Appendix A -  Renderade bilder 

 
Blå 

 
 

Gul 

  



 

 II 

 

 

Röd 

 
 

Grön 

 
  



 

 III 

Vit (färgneutral) 
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Appendix B -  Intervjumall 

*MUNTLIGT SAMTYCKE* 

DEL 1 
(Namn: ) 

Kön: 

Ålder: 

Färgseende (normalt / nedsatt): 

Tidigare vana av 3D-miljöer (spel/film etc.): 

Ingen  Liten  Normal Stor  Mycket stor 

Hur anser du att ditt mående är just nu: 

Dåligt  Ganska dåligt  Okej  Ganska bra  Bra 

DEL 2 
*VISA NEUTRAL BILD* 

Välj (max) 3 känslomässiga tillstånd för bilden: Bild 1 (gul): 

Ledsam Glädje Ilska  Underkastelse 

Rädsla Irritation Fridfull Eftertänksam 

Optimism Avsmak Ensam Aggressiv 

Raseri Ogillande Skräck Förväntan 

Varför just dessa: 

Vad känner du när du ser bilden (bortsett känslouttryckstabellen): 

*VISA NEUTRAL BILD* 

Välj (max) 3 känslomässiga tillstånd för bilden: 

Bild 2 (blå): 

Ledsam Glädje Ilska  Underkastelse 

Rädsla Irritation Fridfull Eftertänksam 

Optimism Avsmak Ensam Aggressiv 

Raseri Ogillande Skräck Förväntan 

Varför just dessa: 

Vad känner du när du ser bilden (bortsett känslouttryckstabellen): 



 

 V 

*VISA NEUTRAL BILD* 

Välj (max) 3 känslomässiga tillstånd för bilden: 

Bild 3 (röd): 

Ledsam Glädje Ilska  Underkastelse 

Rädsla Irritation Fridfull Eftertänksam 

Optimism Avsmak Ensam Aggressiv 

Raseri Ogillande Skräck Förväntan 

Varför just dessa: 

Vad känner du när du ser bilden (bortsett känslouttryckstabellen): 

*VISA NEUTRAL BILD* 

Välj (max) 3 känslomässiga tillstånd för bilden: 

Bild 4 (grön): 

Ledsam Glädje Ilska  Underkastelse 

Rädsla Irritation Fridfull Eftertänksam 

Optimism Avsmak Ensam Aggressiv 

Raseri Ogillande Skräck Förväntan 

Varför just dessa: 

Vad känner du när du ser bilden (bortsett känslouttryckstabellen): 

DEL 3 

Hur anser du att ditt mående är just nu: 

Dåligt Ganska dåligt  Okej Ganska bra  Bra 

*Vänd upp samtliga bilder och ta bort känslouttryckstabellen* 

Vad tyckte du om bilderna: 

 

Hade du svårt att se skillnad på bilderna: 

- (om ja) Vilka var svårast att se skillnad på: 

 

 

*Tacka för medverkande* 


