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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis is to identify the relationship between color 
and semiotics and how a person’s opinon, regarding a game character’s different 
characteristics, can be affected by the use of various colors. Prior to this study 
people were asked, through an online survey, to write down words that they 
associated with different colors. The colors were then divided into four different 
groups depending on whether they had been associated with positive-strong 
words, positive-weak words, negative-strong words or negative-weak words. In 
order to further shed light on the effect of colors, the four palettes, consisting of 
the colors associated with the different words, were then used separately to give 
color to two characters: a man and a woman. People were then asked to describe 
what kind of characteristics they felt that the different color versions of the 
characters portrayed and if they believed that there was a link between colors 
and how we view different characters’ personalities. The results showed that all 
of the respondents believed that such link existed and showed different 
reactions towards the characters’ images depending on what colors were used 
while creating them. The majority associated an intensive shade of red with 
powerful and slightly negative personality traits while bright pastel colors such 
as light green, pink and sky blue had a tendency to make the characters appear 
more naive and childish. The results also showed that darker, dusty shades of 
grey and brown gave the characters a more negative and weak expression. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här C-uppsatsen är att ta reda på om man med hjälp av färg kan  
påverka en betraktares uppfattning om en karaktärs personlighet. Inför denna C-
uppsats utfördes en pilotundersökning där respondenter fick i uppdrag att 
skriva ner beskrivande ord för olika färger. Utifrån de ord som respondenterna 
skrev ner delades färgerna in i fyra olika paletter. Varje färgpalett 
representerade antingen positivt-starka ord, positivt-svaga ord, negativt-starka 
ord eller negativt-svaga ord. För att testa huruvida färgerna från varje palett 
associerades med de tillhörande ordgrupperna, applicerades färgpaletterna på 
två olika karaktärer: en man och en kvinna. Samtliga versioner av karaktärerna 
hade exakt samma utformning bortsett från de olika färgerna. Fyra personer blev 
sedan ombedda att beskriva vilka personlighetsdrag de ansåg att de olika 
karaktärerna besatt samt resonera kring frågan huruvida de ansåg att man med 
hjälp av färg kan påverka hur en karaktär uppfattas. Resultaten visade att 
samtliga respondenter ansåg att färg spelar en viktig roll när det kommer till hur 
en karaktär uppfattas och bedömde även att de olika karaktärerna hade olika 
personlighetsdrag beroende på vilka färger de hade på håret och kläderna. 
Majoriteten associerade en mättad nyans av rött med starka och aningen 
negativt laddade personlighetsdrag medan ljusa pastellfärger så som ljusgrönt, 
rosa och ljusblått tenderade att ge karaktärerna ett mer naivt och barnsligt 
uttryck. Resultaten visade även på att dova och matta nyanser av grått och brunt 
fick karaktärerna att uppfattas som mer negativa och svaga.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vårt valda ämnesområde för C-uppsatsen inspirerades av en vetenskaplig artikel 
som handlade om hur forskare, från tre universitet runt om i Asien, undersökte 
hur människor från skilda kulturer förknippade olika färger med olika ordpar. 
Ordparen som respondenterna fick välja bland var exempelvis: varmt-kallt, 
starkt-svagt och tungt-lätt. Forskarna kom fram till att människor från skilda 
kulturer hade olika uppfattningar om vad olika färger symboliserade. Detta var 
något som gjorde oss väldigt intresserade och vi började genast att fundera kring 
huruvida resultaten även gällde för människor med västerländsk bakgrund och 
hur man kan använda sig av detta inom speldesign. Genom att utgå från tidigare 
forskning inom färg och semiotik undersökte vi på vilket sätt valet av färg kan 
påverka hur en spelare uppfattar en spelkaraktär. Vi valde att rikta in oss på just 
karaktärer då vi var intresserade av att se vilken roll färger spelar när det 
kommer till att uttrycka olika karaktärsdrag.  

Att med hjälp av färg kunna influera en spelares uppfattning av en karaktärs 
personlighet, anser vi är ett intressant instrument att använda sig av inom 
spelutveckling och har därför valt att forska vidare kring detta ämne i och med 
denna C-uppsats.  

1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Semiotik 

Semiotik handlar om hur man med hjälp av olika tecken och symboler kan 
förmedla ett budskap visuellt. Ordet semiotik har sin grund i det grekiska ordet 
semaion vilket betyder tecken (Bildteori - Semiotik odat.). Vi människor har 
genom social interaktion utvecklat ett slags kodsystem där vi förknippar 
exempelvis bilder och färger med olika känslor. Oftast är vi inte medvetna om 
hur dessa tecken fungerar samt på vilket sätt de kan influera vårt sätt att se på 
saker och ting (Semiotik – Vår expertis odat.). Tecknen, eller kodernas betydelse 
beror till stor del på diverse kulturella och historiska företeelser(Bildteori – 
Semiotik odat.). Vårt sätt att uppfatta och bedöma en form, en struktur eller en 
färg påverkas till stor del av de samhällsvärderingar samt kulturella normer som 
ligger till grund för den miljö vi vistas i. Hur en betraktare identifierar och tolkar 
en bild kan med andra ord skilja sig markant åt länder och kulturer emellan. 

För att förmedla ett budskap genom visuell kommunikation använder man sig av 
en produkt vars syfte är att uttrycka en viss information till en vald målgrupp. 
Huvuddelarna inom semiotik består därför av såväl själva utformningen av 
artefakten, det vill säga den produkt som producerats fram, som tillämpningen 
av tecknen samt på vilket sätt betraktaren identifierar och avkodar den visuella 
information som föremålet förmedlar.     

I figuren ”Design Semiotik” nedan demonstrerar Tetsuo Kawama (1987, s. 58) 
hur man med hjälp av semiotik inom design kan förmedla ett budskap med hjälp 
av en produkt.  
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                             Figur 1. Design semiotik.  

Semiotik består av tre fundamentala element: en designer som fungerar som 
själva sändaren; en produkt som blir förmedlaren; samt en konsument som 
fungerar som mottagaren. Följaktligen blir designförloppet en kodad process 
mellan sändaren och förmedlaren; vilket menas, mellan designern och 
produkten. Med andra ord är designprocessen det totala resultatet av ett 
överflöd av komplexa slutsatser: att kunna ta fram ett koncept för hur produkten 
(förmedlaren) kan på bästa möjliga sätt förmedla ett budskap till konsumenten 
(mottagaren) (Kawama 1987, s. 59).  

På motsvarande sätt bör förhållandet mellan produkten och konsumenten också 
ses som en avkodningsprocess där mottagaren läser av det budskap som 
produkten förmedlar. Denna process bygger likaså på en rad olika komplexa 
slutsatser där förmedlarens funktion och mening utvinns ur själva produkten. 
(Kawama 1987, s. 59).   

Lauren Labrecque och George Milne (2011) belyser färgens roll inom 
marknadsföring och menar att valet av färg har stor betydelse för att ge rätt bild 
och förmedla önskad identitet för ett företag.  

Associations are triggered in memory through color’s referential 
meaning, thus the color (i.e., hue, saturation, and value) of a brand 
logo should activate related color associations (e.g., reliable, 
intelligent, corporate), which contribute to the perception of a brand’s 
personality (e.g., competent). (Labrecque & Milne 2011) 

Labrecque och Milne (2011) menar att färg har en förmåga att trigga igång olika 
associationer hos betraktaren beroende på färgens nyans, mättnad och värde. 
Det är därför viktigt att företag väljer att marknadsföra sig med färger som 
förmedlar önskvärda associationer som till exempel trovärdighet, intelligens och 
gemenskap.  
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Detta är något som inte bara går att applicera på reklam och marknadsföring 
utan även på all typ av verksamhet vars syfte är att förmedla information med 
hjälp av färg.   

1.2.2 Semiotik och färg 

Vad kan semiotik erbjuda till vetenskapen om färg i förhållande till de fysiska, 
fysiologiska och psykologiska perspektiven? Teoretiskt sett anses semiotik vara 
grunden för samtliga biologiska kognitiva system – mänskliga och icke-
mänskliga – och genererar adekvata, kunskapsteoretiska ramverk för andra 
existerande perspektiv. Om man betraktar färg som ett typ av tecken så kan 
samtliga aspekter inkluderas, då ett tecken inte anses vara en definierad sak utan 
en konsekvens av olika faktorer. Färg kan fungera som ett tecken för ett 
fysikaliskt fenomen, för en fysiologisk mekanism eller för en psykologisk 
anknytning. (Caivano 1993, s. 231-238) 

Det finns en mängd tidigare forskning inom ämnet semiotik och färg. Lars Sivik 
(Sivik, 1989 citerad i Caivano, 1998, s. 393), från Skandinaviska Färginstitutet 
och Göteborgs Universitet, har bland annat undersökt olika färgkombinationers 
betydelse i Sverige, Grekland, Kroatien och USA. Siviks studier ledde bland annat 
till det internationellt erkända färgbeteckningssystemet NCS (Natural Color 
System) där varje färg delas in efter en unik kod. NCS-systemet används bland 
annat för att specificera, kommunicera och kontrollera färg inom arkitektur, 
design, marknadsföring, tillverkning, utbildning och forskning. 
Färgbeteckningssystemet baseras helt på opponentprocessteorin1 om hur 
människan uppfattar färg. 

NSC utgår från sex elementfärger, de rena färgerna vitt (W), svart (S), gult (Y), 
rött (R), blått (B) och grönt (G) (Natural Color System 2013). Sivik (Sivik 1973, s. 
24)  använde sig av NCS-systemet för att ta ut en 7-gradig semantisk skalmetod 
(+3 ¬ -3) och 26 ordpar. De lät sedan testpersoner bedöma hur pass väl de ansåg 
att orden stämde överens med de olika färgerna. 

Resultaten visade på att majoriteten av deltagarna generellt sett var eniga om 
vilka färger som representerade vilka ord samt att associationerna i de flesta 
skalor hade att göra med nyans snarare än kulör. Diverse skillnander fanns också 
att notera mellan könen, där båda till hög grad delade liknande åsikter angående 
förhållanderna mellan ordparen och färgerna, men där männen visade större 
samstämmighet medan kvinnorna hade större spridning. Kvinnorna visade i 
allmänhet tecken på att associera starkare färger med välbehag medan männen 
upplevde färgerna som gälla. Sivik (1973, s. 31) menar att en möjlig förklaring 
kan vara att kvinnor i allmänhet har ett större intresse för färg än män.  

                                                        

1 Opponentprocessteorin är en psykologisk och neurologisk modell som tar hänsyn till 
ett brett spektrum av beteenden, däribland färgseende. Teorin utvecklades först av 
tysken Ewald Hering som noterade att det fanns färgkombinationer osynliga för ögat 
såsom röd-grön och gul-blå. Opponentprocessteorin menar att färgseendet styrs av 
förhållandet mellan tre opponerande system. Hering postulerade om tre oberoende 
typer av receptorer, samtliga med motsatta par: vitt och svart, blått och gult samt rött 
och grönt (Opponent – process theory 2013). 
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Siviks studie (1973, s. 31) visade även på att testdeltagarna uppmätte skilda 
resultat beroende på i vilket land de var bosatta i. Grekerna upplevde bland 
annat samtliga färger som mer feminina än vad svenskarna gjorde. Resultaten 
visade även på att testdeltagarna från Sverige hade mer samstämmighet med 
personerna från Kroatien än med de från USA.   

Ytterligare exempel på hur färg kan påverka upplevelseförmågan, från en mer 
pragmatisk synvinkel, ger forskaren Maurice Déribéré (Déribéré, 1964 citerad i 
Caivano, 1998, s. 394) när han i sin bok La Couleur dans les Activités Humaines 
analyserar färger i förhållande till det mänskliga beteendet. Déribéré beskriver 
hur olika färger kan användas för att effektivisera arbetsförmågan hos 
fabriksanställda. 

När föremål som de anställda var tvunga att lyfta dagligen var målade i mörka 
nyanser upplevde allt fler att de hade smärtor i njurarna. Detta förändrades dock 
när föremålen målades ljusa, vilket i sin tur resulterade i att de fabriksanställda 
upplevde sina jobb som mindre krävande och inte alls lika tärande på njurarna. 
(Déribéré, 1964 citerad i Caivano, 1998, s. 394)   

Andra studier inom färg och dess påverkan har gjorts av Pretorius och Molnar 
(se Caivano 1998, s. 394), där de undersökt vilken effekt färg har på den lexikala 
förståelsen. Ett intressant resultat var exempelvis att testpersoner upplevde det 
som lättare att memorera information om informationen var skriven med vit text 
på svart bakgrund eller med svart text på vit bakgrund. Text som skrivits med 
grön färg på svart bakgrund, något som ofta förekom på de äldre 
datorskärmarna, visade sig även bidra till en högre läsförståelse.   

Forskaren Jack Hailman (1977, s. 270-300) ger exempel på vilken effekt färg har 
på djurs beteende i sin bok Optical Signals. Animal Communication and Light. 
Hailman tar upp hur djur använder sig av olika färger för att signalera skrämsel, 
blidkande, attraktion, sexuella inviter och föräldraomsorg.  

Manliga spiggar reagerar exempelvis aggressivt när de ser den rödfärgade 
magen och den blå-gröna ryggen av en inkräktare på hans territorium och 
blåskrikor identifierar andra skrikor med hjälp av deras blåa färger (Hagen & 
Singer 1997, s. 153).  

1.2.3 Färgers syntax 

Caivano (1998, s. 391) menar att genom att utföra studier om färg på en 
syntaktisk nivå kan färger betraktas utifrån en grammatisk synvinkel på samma 
sätt som exempelvis språk. Det vill säga att om man identifierar och sorterar in 
färger efter elementära enheter, lagar och regler så som mättnad, kroma och 
nyans, kan vidare utformning av olika ordersystem och variablar underlättas. 
Det i sin tur kan leda till ytterligare djupare identifiering och definiering av 
färger, lagar, färgkombinationer, interaktioner och harmonier bland diverse 
färggrupper och inte minst av färgkonnotationer.   

Ett ordersystem för färg kan på många sätt liknas med en vanlig ordbok men 
skiljer sig på det sättet att färger, till skillnad från ord, ofta även är relaterade till 
varandra på ett symboliskt plan, det vill säga vad de representerar (Symbolism 
of Color: Using Color for Meaning odat.). Färger delas vanligtvis in efter likheter i 
nyans, ljushet och mättnad medan lexikala ordböcker oftast är organiserade 
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alfabetiskt. Ord som charmör, charterresa, chartra, chassi och chaufför har endast 
den gemensamma nämnaren att samtliga ord börjar med bokstäverna cha men 
utöver det ingen existerande likhet rent symboliskt sett.  

Färgerna gult, orange och rött förekommer ofta närliggande i de flesta 
ordersystem på grund av deras likhet i nyans; likaså blått, turquoise och grönt. 
De skiljer sig dock åt i fråga om uttryck. Gult, orange och rött förknippas 
vanligtvis med värme medan blått, turquoise och grönt ofta används för att 
symbolisera kyla (Färglära odat.). Ordböcker är på så vis endast organiserade 
utifrån ett syntaktiskt perspektiv medan ett färgordersystem även organiseras 
utifrån ett semantiskt perspektiv. 

1.2.4 Färg som tecken 

Det finns olika teorier kring varför just färg får oss att börja associera till känslor 
eller saker och en förklaring kan vara att färgerna just liknar det vi associerar 
dem med. Färger så som orange, rött och gult associeras vanligtvis med eld, sol 
och värme och det är på grund av detta som färger anses vara varma eller kalla 
och alltså inte på grund av att färger på något sett genererar någon faktisk 
skillnad i temperatur. Det är endast en psykologisk effekt skapad av olika 
associationer. Experiment har visat på att människor upplever miljöer i blåa 
nyanser som kalla till skillnad från miljöer i röda nyanser som upplevs som 
varma (Caivano 1998, s. 391).  

Som tidigare nämnt indikerar en mängd olika studier på hur färg kan fungera 
som en symbol för diverse känslor och uttryck samt hur färg kan vara ett 
hjälpmedel för att bättre kunna identifiera och komma ihåg olika faktorer. När vi 
till exempel talar om kläder så har vi en benägenhet att urskilja dem efter färg 
snarare än konstruktion och textur. Det faller sig mer naturligt att säga ”den blå 
klänningen” än exempelvis ”klänningen med den runda halsöppningen”. 

Även om vi ofta använder oss av olika faktorer för att beskriva ett ting så är det 
sällan utan att nämna just färger. Kanske är det så att färger generellt sett gör ett 
djupare intryck i vårt minne än andra semiotiska element. 

1.2.5 Färgpreferenser och kulturell variation 

Undersökningar om färgpreferenser utformades först med syftet att uppnå 
färgers estetiskta värde2 (aesthetic value) men studier har även visat att färger 
har affektiva värderingar som påverkar individuella preferenser (Choungourian 
1968, s. 1203).  

När spädbarn först kommer i kontakt med färger tenderar de att vara mer 
attraherade till ljusa färger så som gult och rött. Ju mognare spädbarnen dock 
blir desto mer tenderar de att föredra färger som blått och grönt. (Choungourian 
1968, s. 1203)  

                                                        

2 Estetiskt värde är en bedömning av värde baserat på ett objekts utseende och de 
känslomässiga reaktioner det väcker. Även om det är svårt att objektivt bedöma 
estetiskt värde är det oftast en viktig avgörande faktor. Saker som folk uppfattar som 
attraktiva tenderar att ha en högre efterfrågan och generera ett högre värde än objekt 
utan den estetiska komponenten (Shelley 2013).  
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En undersökning utförd av The American University of Beirut bad 160 
universitetsstudenter, från olika nationer: USA, Libanon, Iran och Kuwait, att 
välja ut de färger, av 28 färgpar, som de ansåg sig vara mest attraherade av. 
Resultaten visade att endast färgen grönt uppmätte ett konstant högt 
preferensvärde bland samtliga länder medan färger som gult och lila ansågs som 
minst attraktiva bland majoriteten av länderna. Däremot fanns det tydliga 
skillnader gällande vilka färger som ansågs mest attraktiva för respektive land. 
Exempelvis rankade amerikanarna färgerna rött och blått som mest tilltalade 
medan de resterande länderna inte visade någon märkbar preferens för varken 
blått eller rött. Testpersonerna från Kuwait ansåg till och med att just de 
färgerna var minst tilltalande och föredrog istället, unisont med Iran, färgen blå-
grönt, något som rankades sist hos amerikanarna. Orange och gult ansågs varken 
som markant attraktiva eller markant oattraktiva och fluktuerade på 
mittenpositioner i samtliga resultatlistor. (Choungourian 1968, s. 1203-1206) 

Skillnaderna mellan könen visade inte på lika stora differenser som kulturerna 
emellan men icke desto mindre fanns det noterbara avvikelser. Rött, blått och 
gul-grönt tenderade att resultera i störst meningsskiljaktigheter mellan könen 
bland samtliga länder. Männen som deltog i studien föredrog färgen blått medan 
kvinnorna tyckte bättre om nyansen blå-grönt. De resterande färgerna uppmätte 
liknande preferensvärden bland båda könen (Choungourian 1968, s. 1204-
1206).       

Mubeen Aslam (2006, s. 15-28) ger även han exempel på hur olika färger kan 
associeras med olika känslor och personlighetsdrag, beroende på i vilken 
kulturell miljö man är uppväxt i. I figur 2 ger han exempel på vilka uppfattningar 
olika nationer har av färgerna vitt, blått, grönt, gult, rött, lila och grönt.  

Noterbart är att länderna från Europa tenderar att ha liknande åsikter angående 
färgernas konnotationer, precis som länderna från Asien oftast förknippar 
samma färger med samma känslor och liknande karaktäristiska 
personlighetsdrag.  

Färgen vitt uppmätte störst meningsskiljaktigheter då de europeiska länderna 
associerade färgen med oskuldsfullhet och lycka medan de asiatiska länderna 
förknippade färgen med död och sorg. Majoriteten av länderna var dock eniga 
om att blått associerades med någonting positivt och starkt medan färgen rött 
upplevdes som passionerande med konnotationer som avund, kärlek, lust, ilska 
och äventyr. 
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Figur 2. Tabell med färgkonnotationer bland olika nationer. 

 

I studien Cross-Regional Comparison of Colour Emotions Part 1: Quantitative 
Analysis utfördes en undersökning av tre universitet från länderna Japan, 
Thailand och Hong Kong Kina med syftet att kartlägga olika geografiska 
områdens effekt på hur människor uppfattar färg. (Xin 2004, s. 451-457) 

Genom att använda sig av Munsells färgsystem3 valdes 218 färgprover ut som 
visades upp för testpersonerna. Därefter ombads de deltagande att välja ett 
beskrivande ord, av totalt 12 ordpar, som de ansåg passa till färgerna. Ordparen 
som användes var följande: 

1. Varm-kall 
2. Ljus-mörk 
3. Djup-blek 
4. Tung-lätt 
5. Levande-dyster 
6. Distinkt-vag 
7. Prålig-enkel 
8. Slående-dämpad 
9. Dynamisk-passiv 
10. Transparent-grumlig 
11. Mjuk-hård 
12. Stark-svag 

För att uppnå ett adekvat resultat utfördes samtliga test, i de tre länderna, under 
liknande omständigheter. De 128 färgproverna visades mot en grå bakgrund där 

                                                        

3 Munsells färglära bygger på en tredimensionell modell där varje färg är indelat efter 
nyans, värde (ljusare/mörkare) och chroma (färgmättnad eller briljans). Munsells 
färgsystem är uppbyggt efter en numerisk skala där varje färg har en logisk och visuell 
relation till de andra färgerna (Munsell Color 2013). 
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ljusförhållandena justerades med hjälp av lampor för att ge en så likartad 
belysning som möjligt. Färgproverna visades på ett avstånd på 30 centimeter 
från testdeltagarna. (Xin 2004, s. 451) 

Resultaten visade på att testdeltagarna från Thailand uppmätte en högre 
ljuskänslighet i färg än de resterande länderna medan personer från Japan och 
Thailand visade starkare reaktioner när det kom till en färgs mättnad. Nyans 
hade generellt sett en mindre effekt på testdeltagarna i jämförelse med ljushet 
och färgstyrka, med undantag för ordparet varm-kall. (Xin 2004, s. 456-457) 

1.2.6 Emotionella färgkonnotoationer 

År 2006 utförde Tom Clarke och Alan Costall vid Univeristy of Portsmouth en 
undersökning med färger och emotionella konnotationer. Liknande studier kring 
ämnet har tidigare utförts men Clarke och Costall ansåg att de generellt sett 
oftast var av kvantitativ natur där endast de mest grundläggande känslomässiga 
responserna gick att fastställa. Färgproverna som de kvantitativa studierna även 
använts sig av var på förhand redan förutbestämda och väldigt restriktiva. Clarke 
och Costall valde därför att låta deltagarna själva visualisera de olika 
färgproverna istället för att i förväg bestämma vilka färger som skulle visas, i 
vilket sammanhang samt under vilka förhållanden. (Clarke & Costall 2007, 406)  

Personerna som deltog i undersökningen blev tillsagda att syftet med intervjun 
var att undersöka de känslomässiga konnotationerna som de möjligen skulle få 
till ett antal olika färger. De blev även informerade om att intervjun var informell 
och att det inte fanns något korrekt eller felaktigt svar. 

Sexton personer vid Portsmouth University med olika studieinriktningar deltog i 
studien, där åldern varierade mellan 18 och 21 år. Testet utfördes i rum på 
psykologiinstitutionen vid universitetet för att skapa en lugn och behaglig 
atmosfär där risken för distraktioner kunde minimeras. 

Färgerna som fanns med i undersökningen var följande: 
Röd, orange, gul, grön, blå, lila, svart, vit, rosa, brun och grön. 

De teman som undersöktes under intervjun var dessa: 

1. Känslorna, bilder, koncept eller händelser som de konnoterar den 

visualiserade färgen till. 

2. Möjliga anledningar till de konnotationerna. 

3. Möjligheten att samma färg kan ha flera olika betydelser. 

Resultaten från studien stärkte tidigare påståenden4 om att svala färger har en 
lugnande effekt medan varma färger provocerar aktiva känslor. Röd, orange och 
gul tillhörde den senare gruppen som ansågs provocera mer aktiva känslor. 
Begreppet “aktiva känslor” förklarar Clarke och Costall på följande sätt: 

                                                        

4 Levy BI. Research into the psychological meaning of color. Am J 
Art Therapy 1984;23:58–62 
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By”active emotions”, I refer to Levy’s use of this term when speaking 
of emotions or feelings that involve physical arousal, and by the use of 

“passive” those that sedate.  (Clarke & Costall 2007, s.407) 

När det gällde färgen röd så svarade 75 procent av deltagarna att de associerade 
färgen med starka känslor så som kärlek, ilska och passion. 56 procent av 
deltagarna hade liknande kommentarer om den nära besläktade färgen orange 
men där mer positivt laddade ord så som ”hemtrevlig”, ”varm”, ” glad” och 
”energetisk” användes. Gult förknippades med ord som ”smiley” och ”munter” 
och 44 procent av deltagarna ansåg att färgen grönt hade en lugnande effekt då 
den ofta förde tankarna till natur och grönska. 69 procent av deltagarna ansåg 
även att färgen blå hade förmågan att framkalla lugnare känslor där ord som 
”ledsen”,  ”hav”, ”himmel”, ”lugnande” och ”avkopplande” frekvent förekom. Den 
enda färgen som inte förknippades med temperatur - så som värme eller kyla – 
var färgen lila. Den beskrevs däremot som ”lugn” och ”passiv”. (Clarke & Costall 
2007, s.407) 

69 procent av deltagarna ansåg att svart var en symbol för ondska, illvilja och 
död till skillnad från färgen vit som oftast upplevdes som den svarta färgens 
motsats. En deltagare menade att vitt var motsatsen till alla de negativa ord som 
använts för att beskriva färgen svart. Även fast vitt också kopplades till ordet 
”död” så ansågs den inte ha en lika negativ laddning som den död som 
förknippats med svart. (Clarke & Costall 2007, s.408) 

Den rosa färgens ljushet tonade ner de mer aggressiva känslorna som associerats 
med färgen röd och upplevdes även som mer feminin. 69 procent av deltagarna 
refererade till färgen som just feminin. 44 procent ansåg att brunt hade få 
känslomässiga konnotationer. Tre deltagare skippade färgen helt för de helt 
enkelt inte hade något att säga om färgen. Likaså gav färgen grå få känslomässiga 
konnotationer. Deltagarna beskrev den som  ”neutral”, ”svag” och 
”ingenmansland”. (Clarke & Costall 2007, s.408) 

Resultaten från Clarke och Costalls studie stärker redan tidigare resultat kring 
ämnet färgkonnotationer men bidrar även med mer nyanserade svar. Båda 
färgerna orange och gult beskrevs exempelvis som ”glada färger” men med olika 
sorters gladhet. Orange ansågs som en mer avslappnad form av gladhet medan 
gult ansågs som en mer energisk form av gladhet (Clarke & Costall 2007, s.407). 
Till skillnad från tidigare kvantitativa studier inom ämnet, där både orange och 
gult skulle beskrivas med ordet ”glad”, lyckades Clarke och Costall belysa hur de 
beskrivande orden i sig kan ha olika laddningar. 

De flesta av de tidigare studierna vi stött på inom ämnet färgkonnotationer har 
undersökt färgernas symbolvärde genom att visa upp dem som olika färgprover. 
Till skillnad från dessa studier valde Clarke och Costall att istället låta deltagarna 
själva föreställa sig färgernas nyans och mättnad genom att enbart säga namnen 
på färgerna. Resultaten från Clarke och Costalls studie visar upp liknande 
resultat som de mer kvantitativa studierna genererat vilket är något som Charles 
Taft vid Göteborgs Universitet även kunnat påvisa. Tafts undersökning gick ut på 
att studera personers uppfattning om olika färger presenterade som färgprover 
för att sedan undersöka om uppfattningarna förändrades när färgerna 
applicerades på olika föremål. Resultaten visade att färgernas symbolvärde 



 14 

fortfarande i huvudsak stämde överens med varandra trots det faktum att de 
presenterats för testdeltagarna på olika sätt (Taft 1996).  

1.2.7 Utseende, identitet och kläder 

Andra faktorer som kan påverka hur vi bedömer en karaktär är dess kläder och 
utseende. I en studie utförd av Kim K. P. Johnson, Nancy A. Schofield och Jennifer 
Yurchisin (2002) tillfrågades 41 kvinnor huruvida de bedömde folk utifån deras 
utseende och i så fall på vilka faktorer som de då grundade sina åsikter på. 
Undersökningen visade att majoriteten av alla deltagare (alla utom en) ansåg att 
de definitivt bedömde folks personlighet och identitet utifrån hur de såg ut och 
var klädda.  

En del av svaren tog upp på vilket sätt olika kroppsbyggnader påverkade deras 
intryck av en person och hur de ansåg att överviktiga personer ofta behandlades 
olika än smala. 

Probably that, on first impression, what I’ve learned 
from being a thin person to a heavy person is that 
there is a difference in how you are treated. Initially, 
not over time. But, you are assumed to be 
not as smart, maybe. Or not as – maybe you’re lazy. 
Well, I don’t know. People have a funny certain 
unconscious thing about heavier people I’ve 

learned. (Johnson, Schofield & Yurchisin 2002, s.133) 

Resultaten visade även att färger på kläder, hår och accessoarer också hade en 
påverkan på hur respondenterna uppfattade en persons identitet, såväl som 
olika stereotyper skapade av samhälle och kultur.  

I have to admit I do based on if I am walking down 
the street and I’ve got someone walking toward me 
who dresses maybe with the dyed black hair and 
the black clothes and the black fingernail polish 
and the black lipstick and very white skin. I don’t 
judge them but I don’t understand them. So it’s like 
I’ll think they’re bad people. (Johnson, Schofield & Yurchisin 2002, 
s.132) 

What do I think their assumptions are about me 
based on what they see? Probably that I’m like a 
raging feminist especially with the armpit hair. 
People always like assume that sort of thing. (Johnson, Schofield & 
Yurchisin 2002, s.134) 

I have some cousins who are full-blooded Indian, 
and I had somebody mention, “Yeah, you look like 
your cousins but you seem like you have more 
style.” And they based that on maybe my skin color. (Johnson, 
Schofield & Yurchisin 2002, s.133) 

1.2.8 Pilotstudie 

Innan den utförda undersökningen gjordes en pilotstudie kring människors 
generella uppfattningar om vilka konnotationer olika färger besitter, för att på så 
sätt kunna utgå ifrån dem i den här C-uppsatsen. 



 15 

För att få ett så brett urval av färger att jobba med som möjligt valdes 56 olika 
färgprover ut, som i sin tur delades in i 28 olika färgpar. Genom en 
enkätundersökning ombads testpersoner att skriva ner karaktäristiska 
personlighetsdrag som de ansåg att färgerna konnoterade. Enkäten var en öppen 
enkät som lades upp på en internethemsida där respondenterna förblev 
anonyma. Inga exempel på konnotationer förekom i och med enkäten, för att på 
så sätt undvika att influera de deltagandes åsikter.  

Sammanlagt resulterade enkätundersökningen i 15 svarande (se bilaga 1). 
Utifrån de ord som testdeltagarna skrev ner delades de 28 färgparen in i tre 
huvudkategorier: positiv (där färger som förknippats med positivt laddade ord 
samlades),  negativ (där färger som förknippats med negativt laddade ord 
samlades) och mix (där de resterande färgerna, vars ord varken kunde 
kategoriseras som antingen positiva eller negativa, tilldelades). Därefter tillkom 
två underkategorier till varje huvudkategori där starka personlighetsdrag 
separerades från svaga personlighetsdrag. 

I pilotundersökningen gjorde vi även en intervju med Tony Holmsten, concept 
artist för bland annat Battlefield 2 (2005) och Battlefield 2142 (2006), för att få 
mer kunskap om hur man resonerar kring färg och uttryck när man skapar ett 
koncept för en karaktär inom spelbranschen. 

Holmsten menar att han ofta väljer att försköna verkligheten genom att använda 
starkare färger för miljöer och karaktärer men samtidigt få det att se 
verklighetstroget ut.  

Även om ett visst objekt kanske är spygult i verkligheten, så försöker 
jag alltid försköna allt. Jag gillar väldigt färgstarka bilder.. så man 
skulle kunna säga att jag försöker måla upp en förskönad verklighet 
där allt är lite mera färgglatt.. men att formerna och valörerna är 
realistiska5  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår C-uppsats är att få mer kunskap om hur man med hjälp av olika 
färger kan påverka människors intryck av en karaktärs personlighetsdrag. Vi vill 
undersöka på vilket sätt vi själva, samt andra spelutvecklare kan påverka en 
spelares uppfattning av en spelkaraktär genom användandet av färg. Är det 
skillnad på hur en karaktär klädd i gult uppfattas i jämförelse med en karaktär 
som är klädd i grönt? Kan en spelkaraktärs färg på kläderna ha en inverkan på 
hur dess personlighet uppfattas? 

För att undersöka förhållandet mellan färgkonnotationer och spelkaraktärer 
samt få kunskap om hur man kan använda sig av detta inom spelutveckling, 
kommer vi att arbeta utifrån följande frågeställning: 

 Går det att se något samband mellan färger och hur människor uppfattar 
en karaktär?  

                                                        

5 Holmsten, Tony; frilansgrafiker. 2013.  Intervju 16 november. 
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1.4 Uppsatsens struktur 

Under rubriken metod redogör vi för hur vi utformade vår undersökning, vilka 
som deltog och vilken typ av information de fick i och med studien. 

Under resultat och diskussion redovisar vi för hur testdeltagarna svarade kring 
hur de uppfattade de olika karaktärerna samt hur de resonerade kring 
betydelsen av färg. Vi analyserar resultatet och försöker att urskilja olika 
kategorier och teorier. Därefter kopplar vi samman information med tidigare 
forskning inom ämnet för att jämföra synbara skillnader och likheter med 
resultatet från vår studie. 

I sista delen slutsats sammanfattar vi vad vi kommit fram till i vår undersökning, 
drar slutsatser samt ger svar på vår frågeställning.  

Vi är även självkritiska och pekar ut faktorer som skulle kunna ha gjorts bättre i 
vår undersökning samt ger förslag på vidare studier inom ämnet.   
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2 Metod 

2.1 Studie 

I den tidigare nämnda studien: Cross-Regional Comparison of Colour Emotions 
Part 1: Quantitative Analysis (Xin 2004), utförd vid tre universitet i Asien, 
använde de sig av en kvantitativ forskningsmetod för att undersöka hur olika 
färger uppfattades av människor belägna i olika delar av världen. På liknande 
sätt valde vi att utforma vår undersökning men dock endast med fokus på 
personer bosatta i Sverige samt genom en kvalitativ forskningsmetod. Vi valde 
att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att vi ansåg att den kunde 
ge en djupare förståelse kring hur personer resonerar runt ämnet 
färgkonnotationer. På samma sätt som Clarke och Costall (2007) påvisar har vi 
även märkt att majoriteten av den forskning som gjorts kring färgkonnotationer 
har varit av kvantitativ natur, vilket generellt sett brukar generera endast de 
mest grundläggande känslomässiga responserna. Vi var således intresserade av 
att få fram mer ingående svar på hur vi människor resonerar kring färg och dess 
påverkan och valde därför att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. 

För att undersöka hur vi genom färg kan påverka en betraktares uppfattning om 
en spelkaraktär, valde vi att använda oss av den information som samlades in 
under pilotstudien. Utifrån pilotstudien sammanställdes fyra olika färgpaletter 
som alla representerade olika negativt respektive positivt laddade 
personlighetsdrag. Dessa delades även in efter huruvida dragen ansågs som 
starka eller svaga. De fyra färgpaletterna var följande: 

 

Positiv-stark 

 

 

Positiv-svag 
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Negativ-stark 

 

 

Negativ-svag 

 

   

                                                                              

Orden som sammanställdes utifrån pilotstudien samt låg till grund för 
utformningen av färgpaletterna var följande: 

 

Positiv-stark Positiv-svag Negativ-stark Negativ-svag 

Vuxen Rar Aggressiv Tillbakadragen 

Stark Naiv Manipulativ Antipatisk 

Trevlig Barnslig Intensiv Stram 

Vacker Oskyldig Hård Intetsägande 

Lojal Ung Fientlig Folklig 

Ärlig Mild Slug Tråkig 

 

För att testa huruvida färgerna från varje kategori associerades med de 
tillhörande ordgrupperna valde vi att applicera färgerna på två olika 
spelkaraktärer. Vi ville undvika att få ett resultat som enbart gick att applicera på 
endast ett kön och valde på så sätt att skapa både en kvinnlig karaktär samt en 
manlig karaktär.  

Koncepten för den kvinnliga och manliga spelkaraktären utformades efter målet 
att få dem att se så neutrala ut som möjligt. Vi ville undvika att ha med speciella 
klädesplagg eller hårfrisyrer som kunde associeras till olika stereotypa 
karaktärsdrag och vi valde även att utesluta alla former av accessoarer och 
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föremål. Karaktärerna positionerades även på ett liknande sätt - i rak stående 
ställning. 

Samtliga karaktärer färglades med färger från vardera palett vilket resulterade i 
8 bilder totalt: 4 färgversioner av den kvinnliga karaktärer samt 4 färgversioner 
av den manliga karaktären. Alla versioner av karaktärerna hade exakt samma 
utformning bortsett från de olika färgpaletterna (se bilaga 2). 

2.1.1 Utförande 

I undersökningen deltog 4 testpersoner varav 2 stycken var kvinnor och 2 
stycken var män. Alla var bosatta och uppväxta i Sverige och åldrarna varierade 
från 21 år till 25 år. De som deltog i studien var alla bekanta med oss men kände 
själva inte till varandra. Vi var noga med att undvika att inte ge ut allt för mycket 
information om studien, så som tidigare forskning eller eventuella hypoteser, för 
att på så sätt minimera risken att möjligtvis influera testdeltagarnas åsikter. Vi 
förklarade dock för samtliga att syftet med undersökningen var att studera 
färgkonnotationer och hur människor uppfattar olika färger. Vi poängterade 
även att det inte fanns några korrekta eller felaktiga svar och att det inte fanns 
några restriktioner gällande den mängd ord de valde att använda sig av. De fick 
även information om att de skulle få se fyra versioner av två karaktärer - en man 
och en kvinna. 

Vid testtillfället blev de ombedda att var för sig med egna ord fritt beskriva hur 
de upplevde de olika karaktärernas personlighetsdrag. Bilderna visades en och 
en i ordningsföljden: den positivt-starka kvinnan, den positivt-svaga kvinnan, 
den negativt-starka kvinna, den negativt-svaga kvinnan, den positivt-starka 
mannen, den positivt-svaga mannen, den negativt-starka mannen samt slutligen 
den negativt-svaga mannen. 

Efter att de valt ut passande ord som de ansåg beskrev karaktärens personlighet  
blev de tillfrågade att mer ingående förklara sina val samt svara på frågan 
huruvida de ansåg att färger kan påverka vårt sätt att uppfatta en karaktärs 
personlighet.  

Frågorna som ställdes under undersökningen var följande: 

1. Hur skulle du beskriva karaktären på bildens personlighet? 
2. Förklara vad det är som får dig att tänka så? 
3. Anser du att färger kan påverka ditt sätt att uppfatta en karaktär? Om ja, 

på vilket sätt? 

2.1.2 Analys av resultat 

Samtliga intervjuer med respondenterna transkriberades för att i efterhand 
lättare kunna analyseras. I och med att respondenterna intervjuades på tu man 
hand med enbart en av gruppmedlemmarna närvarande, fann vi det således 
nödvändigt med en utförlig dokumentation av respondenternas svar. På så sätt 
kunde samtliga gruppmedlemmar ta del av intervjuerna samt arbetet med att 
urskilja gemensamma nämnare och kategorier bland resultatet underlättas. 

I transkriberingen av intervjuerna valde vi att bortse från respondenters 
eventuella pauser, stakningar och småord så som ”hm...”, ”um...” och ”ö...” då vi 
ansåg att det saknade betydelse för innehållet. Vid enstaka tillfällen fann vi dock 
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att en viss tystnad anspelade på en betydande tvekan eller eftertänksamhet hos 
den svarande vilket vi således valde att markera med ”...”. 

Efter transkribering av intervjuer analyserades resultatet efter synbara mönster 
hos respondenternas svar som i sin tur kunde kategoriseras, kodas och 
diskuteras inom en teoretisk ram. Data från tidigare undersökning i ämnet togs 
även det med i beaktning för att såldes på ett djupare plan kunna urskilja 
generella mönster och grupperingar bland resultatet.  
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3 Resultat och diskussion 

3.1 Ljusare hårfärg upplevs som mer positivt 

Resultaten från undersökningen visade att de olika testdeltagarna upplevde de 
identiska karaktärerna olika beroende på vilka färger de hade på hår och kläder. 
Oftast förklarade de sina intryck av en karaktär genom just dennes hårfärg eller 
färg på kläder. Karaktärer med ljusare hårfärg upplevdes överlag som mer 
sympatiska och positiva både när det kom till de manliga och kvinnliga 
karaktärerna. Även om ingen av testdeltagarna med total säkerhet svarade att 
det var just på grund av den ljusare hårfärgen som karaktärerna upplevdes som 
mer positiva, så uppgav ändå tre av fyra personer den ljusa hårfärgen som ett av 
själen till att den positivt-starka manliga karaktären ansågs som mer sympatisk.  

Den positivt-starka manliga karaktären beskrevs av den första testdeltagaren på 
följande sätt: 

Han ser snäll ut. Jag skulle vilja ha honom som vän. Känns som om 
man kan lita på honom. Trovärdig skulle jag nog säga. Han ser ut som 
en riktig hjälte. Någon som man kan lita på i ur och skur. Ser ut att 
vara en ”nice” kille. Artig och schysst.    

För att förklara ytterligare kring vad det var som fick personen att förknippa just 
de orden med karaktären på bilden svarade testdeltagaren: 

Jag vet inte riktigt...svårt att säga. Det kanske har något med hårfärgen 
att göra. Att han är blond. I sagor är alltid prinsen och de goda blonda. 

Även den andra deltagaren beskrev den positivt-starka manliga karaktären på 
följande sätt: 

Jag skulle nog säga att han ser ut att vara en av de populära killarna i 
klassen. Den schyssta coola killen liksom. Sportig och utåtriktad. En 
klassisk amerikansk ”jock” fast ändå mera svenskt reko. 

På frågan vad det kunde bero på nämnde även den andra deltagaren just 
karaktärens hårfärg som en av orsakerna till hans sympatiska intryck. 

Gud vad svårt...kanske har det med att han ser så manlig och ståtlig ut. 
Jag tror faktiskt också att hans ljusa hår spelar in en hel del också. Han 
ser liksom mer snäll och sympatisk ut.  

Likaså nämnde den tredje testdeltagaren karaktärens blonda hår som en av 
anledningarna till hans sympatiska intryck: 

Det beror nog mest på kläderna skulle jag säga. Skjortan och tröjan. 
Och hans blonda hår. 

Tre av fyra deltagare nämde även att den ljusa hårfärgen bidragit till att de 
upplevt den positivt-svaga kvinnliga karaktären som ”snäll”. 

Gullig. Hon ser söt och snäll ut. Lite ointelligen kanske. Lite som en 
ung tjej. Inte direkt mogen.  

För att förklara sina val ytterligare svarade deltagaren: 
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Rosa tröja, ljusblå byxor, blont hår. Hon ser väldigt flickig och gullig ut. 
Men det får henne kanske också att se lite omogen ut. Och typ lite 
dum. Eller snarare lite bekymmerslös. 

Endast en av deltagarna uppgav ett själ till varför den ljusa hårfärgen ansågs ha 
en mer sympatisk inverkan på karaktären och det var att prinsar i sagor oftast 
illustrerades som blonda. Tittar man på tidigare forskning så har det visats att 
färgen gult symboliserar renhet och lycka (Choungourian 1968, s. 1204-1206). 

3.2 Ljusa pastellfärger ger ett positivt men försvagat intryck   

Överlag användes mer positivt laddade ord för att beskriva den positivt-svaga 
kvinnliga karaktären så som ”trevlig”, ”pålitlig” och ”snäll” men många beskrev 
även karaktären med mer svaga, dock positivt laddade, ord så som  ”naiv”, 
”barnslig”, ”gullig”, ”söt”, ”bekymmerslös”, ”lillasyster” och ”sprallig”. Ord som 
ofta kopplas samman med en yngre person. Samtliga testdeltagare nämnde att 
de grundade sina åsikter på hennes ljusa kläder. 

Hennes hår, ljusgröna byxor, den rosa tröjan. Kanske beror det på det. 
Hon ser liksom snällare ut än de andra. Men inte så bestämd. Hon är 
nog ingen ledare direkt. 

En annan deltagare svarade: 

Jag vet inte det kanske har att göra med hennes ljusa kläder och hår. 
Hon ser liksom ärlig och lite blyg ut. Och jag tror nog inte någon cool 
person skulle gå omkring i pastellfärger typ. Det får henne att se 
barnslig och omogen ut. Det rosa. Töntig. Fast på ett positivt sätt. Hon 
ser ut som en barndomsvän som man kan lita på. 

Den positivt-svaga manliga karaktären upplevdes även av många som positiv 
men aningen försvagad. Ord så som ”naiv”, ”flamsig”, ”gullig” och ”omogen” 
användes för att beskriva hans personlighet. Ord som även användes för att 
beskriva den positivt-svaga kvinnliga karaktären. 

Han verkar vara en gullig typ. Lite barnslig och flamsig kanske men 
ändå snäll. Han har säkert väldigt rolig humor. Han verkar inte direkt 
så intelligent kanske.  

För att förklara sina val ytterligare svarade deltagaren: 

Det har nog att göra med hans konstiga färgval på kläderna. Han klär 
sig lite som typ små barn gör. Det får honom att se lite flamsig ut. 
Ingen vuxen skulle typ klä sig i de där färgerna. 

Två deltagare upplevde honom även som ”gay”, ”homosexuell” och ”fjollig”. 
Något som antingen kan bero på hur vi rent kulturellt har valt att skapa olika 
stereotypiska klädval för homosexuella eller att ljusa pastellfärger så som 
ljusblått, rosa och ljusgrönt ofta upplevs som tjej-färger vilket i så fall skulle 
kunna få manliga karaktärer att upplevas som mer feminina. Något som även där 
speglar hur vi i vårt samhälle har skapat olika idéer om vad olika färger 
representerar. Tittar vi exempelvis på tidigare forskning inom ämnet kan vi även 
se att färger upplevs annorlunda beroende på personers kulturella 
bakgrunder(Choungourian 1968, s. 1204-1206). 

Den positivt svaga manliga karaktären beskrevs av en deltagare på följande sätt: 
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Skulle jag se honom på stan så skulle jag nog anta att han var 
homosexuell. Han ser verkligen inte elak eller taskig ut på något sätt. 
Mer snäll och lite naiv kanske.  

För att förklara sina val ytterligare svarade deltagaren: 

De ljusa färgerna. Jag vet inte men jag förknippar det med typ naivitet 
och omognad. Inte för att homosexuella är omogna men jag tror nog 
att jag skulle tänka så om jag såg någon kille gå klädd i ljusblå tröja 
och ljusgröna byxor och rosa skjorta. Det känns som tjejfärger liksom. 

Även om resultat från vår undersökning tyder på att ljusare färger generellt sett 
resulterade i mer positivt laddade intryck finns det annan forskning som visar på 
att mörkare nyanser av grönt upplevs som positivt, exempelvis från den tidigare 
nämnda studien av Aslam (2006, s.19). 

3.3 Färgen röd förknippas med någonting starkt och negativt 

Resultaten från vår undersökning visade på att majoriteten av testdeltagarna 
associerade rött med någonting starkt och negativt, men färgen röd tenderar 
också att förknippas med någonting positivt laddat såväll som negativt laddat 
enligt tidigare forskning inom ämnet. Personer bosatta i USA, enligt 
undersökningen utförd av The American University of Beirut, ansåg att rött var 
den mest attraktiva färgen medan personer från Kuwait, Libanon och Iran 
rankade rött som den minst tilltalande färgen (Choungourian 1968, s. 1204-
1206). 

Även den tidigare studien av Aslam (2006, s. 19), där han sammanställde olika 
färgkonnotationer från olika länder, visade på att just rött upplevdes av samtliga 
länder som passionerande med konnotationer som avund, kärlek, lust, ilska och 
äventyr.   

Tittar man på tidigare forskning kring hur människor upplever färgen röd så kan 
man alltså se att rött konnoterar olika känslor och karakärsdrag men där en 
gemensam nämnare oftast är att det är starkt laddade ord. 

Den negativt-starka kvinnliga karaktärens starkt röda tröja upplevdes som 
”punk”, ”politiskt aktiv”, ”aggressiv”, ”stark”, ”elak” och ”manipulativ”. Ord som 
har just en negativ men starkt laddad klang. En deltagare upplevde henne dock 
som vänlig men med en stark personlighet.  

Politiskt aktiv. Hon är nog ensamstående. Lite aggressiv och elak 
också. Hon ser ut att vara någon som trampar på folk.  

För att förklara sina val ytterligare svarade deltagaren: 

Hennes bistra uttryck och typ hennes mörka hår. Och den jätteröda 
tröjan. Det får henne att se aggressiv och politiskt aktiv ut. Och typ 
elak.  

En annan deltagare valde att beskriva henne med orden: 

Hon verkar ha en stark personlighet. Stark i sin personlighet. Men hon 
ser ändå vänlig ut. 

Även den deltagaren markerade hennes röda tröja som en anledning till hennes 
starka uttryck. 
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Att hon går omkring i en sådan röd tröja. Ett verkligt statement. Det 
kanske är det som gör att hon ser så stark ut i sin personlighet. 

Den negativt-starka mannen beskrevs med liknande ord så som ”stark”, 
”dominant”, ”aggressiv”, ”kaxig”, ”hjärtlös”, ”kall”, ”elak” och ”taskig”. En 
deltagare ansåg dock att han verkade ”snygg, cool, bra på sport” och en annan att 
han var stark men sofistikerad. Samtliga nämnde den starkt röda tröjan som en 
anledning till att de upplevde honom som sådan, precis som med den kvinnliga 
karaktären i samma färgpalett. 

Han verkar rätt så taskig. Kaxig och lite små elak. Ser ut som en 
person som tycker det är kul att håna andra. Fast han ser inte ensam 
ut. Han ser ut att bli bjuden på alla fester.  

För att förklara sina val ytterligare svarade deltagaren: 

Hans röda tröja gör att han ser lite kaxig och självsäker ut. Man har 
nog inte en sådan stark tröja om man inte är självsäker. Hans bruna 
hår gör att han ser lite mer elak ut också tror jag nog.  

En annan deltagare svarade: 

Han ser ut att vilja göra karriär. Lite aggressiv också. Ganska så ful. 
Lite stel och hjärtlös. Inte något vidare sympatiskt intryck.  

Även här förklarade deltagaren sitt intryck av karaktären genom att nämna hans 
röda tröja.  

Jag vet inte riktigt varför jag tycker så. Hans röda tröja tror jag nog. 
Väldigt starka färger. Kanske hans lila skjorta också. Lila och rött får 
honom att se lite lyxig och kraftfull ut.  

De negativt starka karaktärerna var de karaktärer där deltagarna reagerade 
starkast på en enskild färg på kläderna. För de negativt-svaga karaktärerna och 
de positivt-svaga nämndes också färgerna på kläderna som en anledning till hur 
de bedömde en karaktärs personlighet men de använde sig till större grad av att 
förklara färgernas ljushet eller mörkhet snarare än på grund av en enskild färg. 

3.4 De positivt-starka karaktärerna upplevs som både sympatiska och 
osympatiska 

Den positivt-starka manliga karaktären genererade mer blandade resultat i 
frågan om hur de deltagande upplevde hans personlighet. Två av fyra ansåg att 
han gav ett positivt intryck genom att beskriva honom som ”snäll”, ”schysst”, 
”hjälte”, ”artig”, ”schysst”, ”utåtriktad”, ”sportig”, ”reko” och ”cool”. De två andra 
deltagarna ansåg dock att han gav ett mer negativt intryck och beskrev honom 
som ”rikemansbarn” och ”egoistiskt”, ”kall” och ”kritiskt”. 

Han ser lite burdust ut. Och typ lite egoistisk också. Jag skulle nog säga 
att han även ser kall och kritisk ut.  

Samtliga deltagare nämnde att de tyckte att det var svårt att hitta en föklaring till 
deras åsikter men alla utom en nämnde hans blonda hår som en avgörande 
faktor. Dock som något som symboliserade både något positivt samt negativt. 

Han ser ut som ett rikemansbarn. ”Posh”. Verkar hänga på krogar en 
hel del. Hans föräldrar har säkert en massa pengar. 

För att förklara sina val ytterligare svarade deltagaren: 
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Det beror nog mest på kläderna skulle jag säga. Skjortan och tröjan. 
Och hans blonda hår. 

Även den positiv-starka kvinnliga karaktären genererade en hel del blandade 
reaktioner. En person beskrev henne som ”snäll”, ”trevlig” och ”pålitlig” medan 
en annan ansåg att hon såg ”bitchig”, ”falsk” och ”dömmande” ut. Andra 
motsägande beskrivningar var ”duktig” och ”perfektionist” till skillnad från en 
annan deltagare som ansåg att hon såg ”lat”, ”tråkig” och ”trött” ut. 

Jag skulle nog säga att hon ser rätt så schysst ut. Duktig. Men också lite 
som en perfektionist. Hennes gula skjorta och mörk röda tröja gör att 
hon ser ”duktig” ut. Ingen latmask direkt. Hon ser liksom proper ut.  

En annan deltagare svarade: 

Hon ser tråkig ut. Trött, lat och typ ensam ut. 

De två deltagare som hade mer positiva tankar kring karaktären nämnde den 
gula skjortan samt det ljusa håret som en bakomliggande faktor medan de 
resterande två inte kunde förklara varför de tyckte att hon gav ett mer negativt 
intryck. Intressant att se dock var att karaktärens ansiktsuttryck ansågs ha 
förändrats i och med färgbytet av kläder och hår.  

Jag vet inte vad det kan bero på...hennes ansiktsuttryck gör att hon ser 
uttråkad ut.  

Även om vår undersökning visar på att en mättad blå färg i kombination med en 
mättad gul och dovare nyans av rött inte gav några klara resutlat kring färgernas 
betydelse indikerar tidigare forskning utförd av bland annat Mubeen Aslam 
(2006, s. 19) och The American University of Beirut (Choungourian 1968, s. 
1204-1206) att personer från olika kulturer ofta upplever färgerna grönt och 
blått som just någonting positivt.    

Andra färger som uppfattades ha en negativ framtoning, enligt vår studie samt 
tidigare forskning (Choungourian 1968, s. 1204-1206), var mättade nyanser av 
lila och grå-blått. De negativt-starka karaktärerna bar en lila skjorta medan de 
negativt-svaga karaktärerna hade på sig en grå-blå tröja. 

Den negativt-svaga kvinnliga karaktären beskrevs av samtliga med negativt-
svaga ord så som ”tråkig”, ”ensam”, ”inget speciellt”, ”deppig” och ”otursförföljd”. 
Majoriteten ansåg att det hade med hennes mörka, bruna och gråa kläder att 
göra. Något som stämmer in på de resultat från Clarke och Costalls (2007, s.408) 
undersökning där deras studie visade på att många uppfattade färgerna grått och 
brunt som tråkiga och intetsägande. 

Hon ser ut att vara deppig och negativ. Någon som ser allt i svart. Jag 
skulle kunna tänka mig att hon är otursförföljd också. Säkert 
arbetslös. 

För att förklara sina val ytterligare svarade deltagaren: 

Jag vet inte riktigt...den fula brun-gröna färgen på skjortan kanske. 
Hon ser bara deppig och mörk ut. 

En annan valde att beskriva karaktären med följande ord: 
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En nörd. Tycker nog mycket om böcker. Hon ser väldigt tyst ut. 
Hennes ansiktsuttryck gör att hon ser tyst ut. Och hennes mörka 
kläder tror jag. 

Likaså upplevdes den negativt-svaga manliga karaktären som ”deprimerande”, 
”tråkig”, ”tystlåten”, ”feg”, ”inget speciellt” och ”mjäkig” men konnoterade även 
mer positivt laddade ord så som ”snäll”, ”avslappnad”, ”försiktig”, ”jordnära” och 
”lyssnar på om man säga något i hemlighet” till skillnad från den kvinnliga 
karaktären. Den mest förekommande förklaringen till vad som låg till grund för 
konnotationerna var karaktärens mörka kläder. 

Den negativt svaga manliga karaktären beskrevs av den första testdeltagaren på 
följande sätt: 

Jag skulle nog beskriva honom som tystlåten, tråkig och deprimerad. 
En riktig loser. Inget ”go” liksom. Fegt och mjäkigt intryck. 

För att förklara sina val ytterligare svarade deltagaren: 

Hans bruna, mörka och ”lummiga” kläder. Gör att han ser tråkig ut 
helt enkelt.  

Den negativt svaga manliga karaktären beskrevs av den andra testdeltagaren på 
följande sätt: 

Han ser snäll och lite försiktig ut i sitt sätt att vara. ”Relaxad” och 
”chill” ut. Ser ut att tycka om att spela schack.  

För att förklara sina val ytterligare svarade deltagaren: 

Det beror nog på hans bruna skjorta och gråa tröja. Lite avslappnat 
och försiktigt ut.  

3.5 Kan man med hjälp av färg påverka hur en person uppfattar en 
karaktär? 

På den sista frågan angående huruvida man med hjälp av färg kan påverka en 
persons uppfattning om en karaktär, svarade samtliga deltagare utan något som 
helst tvekan att så var fallet. Majoriteten var själva medvetna om att de 
förknippade olika färger med olika karaktärsdrag och känslor. Tre av fyra 
uppvisade tecken på att diverse samhällsvärderingar format hur de valt att 
uppfatta olika färgers symbolvärde. Exempel på det var hur de ansåg att rosa var 
en tjejfärg, blått en killfärg och att svart kunde uppfattas som både ”elegant” och 
”alternativ”.  

En testdeltagare svarade: 

Ja, det tror jag. Jag känner ju själv att man har vissa uppfattningar om 
vad olika färger symboliserar. Rosa för mig är till exempel en färg som 
jag förknippar med tjejer. Skulle en kille gå klädd helt i rosa så är det 
ju klart att jag skulle reagera och ha förutfattade åsikter om honom. 
Alla behöver inte tycka samma men jag är helt övertygad om att alla 
har någon åsikt om vad olika färger symboliserar. En person som är 
klädd helt i svart känns ju mer farlig, skum och alternativ. Men å 
andra sidan kan man uppfattas som konstnärlig och elegant. 

En annan svarade: 
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Ja, självklart. Det är väl inget tvivel om saken? Vi dömmer nog ganska 
så mycket på vilka färger en person har på sig. Hårfärg och hudfärg 
också för att låta riktigt negativ. Jag vet inte vad det beror på. Kanske 
hur vi har blivit uppforstrade. Kultur och samhällsvärderingar och så.  

3.6 Metodkritik 

Det som är viktigt att komma ihåg när det gäller vår studie är att den endast 
inkluderade testdeltagare från Sverige i åldrarna 21 till 25 och att samtliga 
respondenter var antingen vänner eller bekanta. Att använda sig av ett rent 
bekvämlighetsurval6 inom kvalitativ forskning gör att resultaten inte går att 
generalisera till lika hög grad som om man exempelvis hade använt sig av ett 
slumpmässigt urval. Vi anser dock att resultaten är intressanta då de knyter väl 
an till tidigare forskning och redan bevisade teorier.  

En faktor som möjligtvis kan ha påverkat testdeltagarnas intryck av bilderna är 
deras poseringar, ansiktsuttryck, frisyrer och kläder. Även om vi strävade efter 
att utforma karaktärerna efter ett så neutralt uttryck som möjligt upplevde vi att 
vissa testdeltagare grundade sina intryck på hur karaktärerna var klädda. De 
nämde exempelvis att den positivt-starka manliga karaktärens skjorta som en 
anledning till att han såg rik ut och att den negativt-svaga kvinnliga karaktärens 
ansiktsuttryck fick henne att se tystlåten och ”deppig” ut. Dock så kunde samma 
karaktär och ansiktsuttryck beskrivas som ”fnittrig” och ”sprallig” när andra 
färger användes. 

Båda karaktärerna var även unga vilket möjligtvis kan ha påverkat deltagarnas 
åsikter. Hade vi istället använt oss av en äldre karaktär så är det troligt att 
kommentarer som ”sportig”, ”naiv” och ”omogen” inte skulle ha förekommit.  

Turordningen i vilket testdeltagarna tittade på bilderna kan även det ha varit en 
bidragande faktor i hur de uppfattade karaktärerna. Valde man exempelvis att se 
den negativt-svaga versionen av mannen först så kanske man snarare uppfattade 
honom som positiv och stark med tanke på hans utseende och hållning. Vid 
första anblick kanske man lägger ett större fokus på vilka signaler själva 
karaktären sänder ut (ansiktsuttryck, kropp, kläder, posering et cetera)  än på 
vilka associationer man får av de olika färgerna.  

Majoriteten av den tidigare forskning vi stött på inom ämnet färgkonnotationer 
har varit studier grundade på olika färgpaletter presenterade för testdeltagarna. 
Till skillnad från vår undersökning så har forskarna studerat deltagarnas 
uppfattning genom att enbart visa upp färgerna allena och alltså inte valt att 
applicera dem på olika föremål eller karaktärer. Det har dock gått att se att 
resultaten från de olika undersökningarna har genererat liknande resultat som 
de resultat vi fått fram från vår studie. Detta kan möjligtvis förklaras genom Tafts 
undersökning (1996) där han kom fram till att färger applicerade på olika objekt 
uppfattades på ett liknande sätt som när de presenterades som enbart 
färgprover.  

                                                        

6 Subjektivt utvalda individer som är lätta att få tag på. Ofta inkluderade respondenter är 
arbetskamrater, vänner eller släktingar (Urvalsstrategier 2005). 
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4 Slutsats 

Vår frågeställning i den här undersökningen var om det gick att se något 
samband mellan färger och hur människor uppfattar en karaktär. Resultatet från 
studien visade tydligt på att samtliga deltagare upplevde de exakt lika utformade 
karaktärerna olika beroende på vilka färger de hade på kläder och hår. Samtliga 
deltagare ansåg att man med hjälp av färg kunde påverka hur en person 
uppfattar en karaktär.  

Karaktärer som var målade i mer mörkare färger uppfattades överlag som mer 
negativa än de i ljusare färger. Pastellfärger så som ljusblått, rosa och ljusgrönt 
upplevde majoriteten gav karaktären ett mer barnsligt och naivt uttryck medan 
karaktärer i mörkare nyanser av blått, grått och brunt till största del uppfattades 
som dystra och tråkiga. 

Överlag så stämde de ord från pilotundersökningen in på hur personerna i den 
här undersökningen resonerade, med undantag för de positivt-starka 
karaktärerna som inte bara genererade positivt laddade ord utan även negativt 
laddade ord. 

Den färg som testdeltagarna reagerade på mest var den mättade nyansen av rött 
som användes för de negativt-starka karaktärerna. Precis som flera av de 
tidigare studierna har visat på konnoterar en mättad röd färg starka känslor och 
intryck hos människor.  

Det gick inte att urskilja några tydliga konnotationer för färgerna blått och grönt 
genom vår studie såvida de inte var i ljusa nyanser som på de positivt-svaga 
karaktärerna. 

Resultaten från vår studie anser vi inte går att applicera på en bredare publik då 
vi endast intervjuade fyra personer men precis som med studien utförd av Clarke 
och Costall (2007), har det varit intressant att ta del av mer nyanserade svar 
angående hur deltagarna uppfattade de olika färger. Detta är något som skiljer 
sig från de mer kvantitativa undersökningarna där svaren har varit mer 
kortfattade utan vidare resonemang från deltagarna. 

Viktigt att ha i åtanke är även att det inte bara är vilka färger en person har på sig 
som bidrar till hur vi uppfattar en karaktärs personlighet utan även faktorer så 
som hållning, ansiktsuttryck, klädval och kroppsbyggnad. Ett exempel på det är 
den tidigare nämnda studien av Johnson, Schofield och Yurchisin (2002) där de 
pekade på hur en person bedöms efter dess kläder, hållning och övergripande 
utseende.  

En annan betydande faktor som kan påverka hur vi uppfattar en karaktär 
beroende på dess färger är i vilken kultur man är uppväxt i och vilka 
samhällsvärderingar man präglats av. Skillnader i hur människor från olika 
kulturer och länder uppfattar olika färger går bland annat att se i studierna från 
Aslam (2006, s.19) och The University of Beirut (Choungourian 1968, s. 1204-
1206). Även deltagare i vår studie upplevde att vissa färger, ofta kopplade till 
olika modekulturer eller politiska partier, påverkade deras syn på vad färgen i 
fråga symboliserade. Något som sannolikt varierar olika kulturer emellan.  
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En intressant faktor som gick att urskilja var att de kvinnliga och manliga 
karaktärerna från varje kategori på det stora hela överensstämde med varandra 
gällande färgkonnotationerna. Det faktum att det var en kvinnlig eller manlig 
karaktär verkade på så sätt inte ha någon markant påverkan på färgernas 
symbolvärde. 

Vår undersökning samt tidigare studier inom ämnet färgkonnotationer indikerar 
tydligt på att färg spelar en viktig roll i vårt sätt att se på saker och ting och det 
går även att urskilja ett samband mellan färg och hur vi upplever andra 
människor. 

När man utformar en karaktär bör man ha i åtanke att både kultur och 
samhällsvärderingar spelar in på hur olika färger uppfattas. Man bör vara 
medveten om att trots det faktum att det finns delade åsikter om vad olika färger 
representerar så tyder många studier på att ljusare färger tenderar att 
förknippas med mer positivt laddade termer medan mörkare ofta anses vara 
kopplade till mer negativt laddade termer.  

För framtida studier vore det intressant att studera olika åldersgruppers 
preferenser inom färg för att på så sätt få mer kunskap om vilka skillnader 
respektive likheter det finns mellan olika åldrar. Det möjliggör att man kan skapa 
en mer nischad grafisk utformning om man är medveten om hur ens målgrupp 
tycker och tänker kring olika färger. 

Vidare forskning kring hur andra länder och kulturer förhåller sig till 
färgkonnotation vore även intressant att få mer kunskap om. Hittills har 
majoriteten av den forskning, som vi har kommit i kontakt med under vår studie, 
varit fokuserad på Europa, Asien och Nordamerika och det skulle således vara 
spännande att undersöka hur det förhåller sig på andra kontinenter så som 
Afrika och Sydamerika. 
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Bilaga 1 – Resultat av pilotundersökning 

 
 

Positiv-stark 

  
 

Engelska ord:  
Meaningful actions, grounded, fundamentally nice, powerful to an extent, 
intense, beautiful, forceful, stealth, loyal, honest, determined, respectful, serious, 
parental. 
 
Undantag:  
A bit shallow, dark mind. 
 
Svenska ord: 
Vuxen, rolig, trevlig, stark, skogsmänniska, sjöman, intensiv, lovande, pigg, 
öppen. 
 
Undantag: 
Konservativ, påträngande. 
 
 
 Positiv - svag 

 
 

Engelska ord:  
Mellow, girly girl, light and cheerful, weak, utterly good, innocent, without 
worries, serene, frail, young, cute, shallow, airy, female is a good person, not 
necessarily feminine but childish. 
 
Undantag:  
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A male is a vapid twat, dependant. 
 
Svenska ord: 
Flickaktig, naiv, beredd, barnslig, söt, vimsig. 
 
Undantag: 
Jobbig, kall och kylig, bimbo. 
 
 
  Negativ – stark 

 
 

Engelska ord: 
Agressive, demands respect, walk over corpses, plain, bad tempered, solid, 
untrusted, philosophical, frustration, evil, manipulative, silent killer, cynical. 
 
Undantag: 
Sensual, free, careful almost shy, male. 
 
Svenska ord: 
Ilsken, nervös, intensiv, förljugen, stark, tillbakadragen. 
 
Undantag: 
Sofistikerad, varm, utåtriktad, diskret. 
 

 
 Negativ – svag 

 
 

Engelska ord: 
Bland, weak, boring, ignored, bully-victim, old fashioned, homey, old, dusty, 
hostile, dull, tired, reckless, really depressed. 
 
Svenska ord: 
Tillbakadragen, murrig, stram, grått, trist, tråkigt. 
 
Undantag: 
Intelligent. 
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 Mix – stark 

 
 
Engelska ord: 
Survivor, boring, motherly affection don’t cross it, intelligent, steady, mad, 
intense, too much energy almost desperation, strong, uncanny-valley 
happy/nice, judging, military, ugly, slimey behavior, dangerous. 
 
Svenska ord: 
Vänlig, vardaglig, påträngande, avståndstagande, snäll, sval, infallsrik, stark, 
utstuderad, värme. 
 

 

Mix – svag 

 
 

Engelska ord: 
Thoughtless and impulsive, childlike, neutral, lacking, empty, awkward, sad, 
depressed, sophisticated, tragic, zombies, sick, whiny, nice, silent, lifeless, 
idealist, romantic,  
 
Svenska ord: 
Diciplinerad, auktoritär, eftertänksam, sur, butter, god, tydlig, slemmig, barnslig, 
tilltalande, kylig och ond, kall, intolerant. 
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Bilaga 2 – Karaktärer 
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