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Abstract 

Denna studie behandlar frågorna vad för typ av känslomässig påverkan har studiens 

utvalda färger på personer som upplever den i möte med andra medier och hur kan färg 

påverka andra medier? Med syfte att lyfta fram information och ge ökad kunskap kring 

ämnet. Studien gått ut på att underbygga tidigare forskning för att få en grund i hur en 

färg känns för att sedan höra under andra människor upplever färg i deras vardag och 

även testa det på en väldigt liten skala. Studierna har analyserar genom att leta efter 

mönster som kan sen diskuteras mot den tidigare forskningen. Det som resultatet visar 

är att färg i vardagen är inget som de personer som intervjuats i studien har tänkt på 

aktivt tills de blev tillfrågad då de blev mer uppmärksamma och tänkte igenom mer 

grundligt. Under det testet med färg och musik så visar det att det skulle vara möjligt att 

fungera men med tanke på hur litet testet var så är det inget slutgiltigt svar om det 

fungerar. 
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Inledning 

Vad har färgen för känslor? 

 

Färger finns överallt i samhället och världen. Färger påverkar oss mer än vad vi kan tro (Wright, 

2011) och på moderna konserter som Tame Impalas framträdanden (Kevo Sender, 2016) så 

kommer det fram färg på konserter i den storlek att det blir en multimodal show. Skulle då färg 

kunna kopplas till känslor och visa en möjlighet att kunna styra eller guida dem så skulle det ha 

en möjlig effekt på att lyfta en konsert till en helt annan nivå. Det blir en till synes subtil effekt 

men det kan ge stora utslag, att skapa en mycket större sammankoppling med sin publik för att 

skapa något väldigt stort i samverkan. Det finns förvissa inget problem med att använda för 

enbart estetik då det har sitt sätt att förhöja ett det som händer. 
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Problembakgrund 

Bild och färg i sammanhang med andra medier är något som jag tycker är väldigt spännande. 

Min uppfattning är att många gör arbetet utan att tänka på den möjliga helheten och att de tänker 

på ett estetiskt sätt mer än ett möjligtvis större komplement. Då man teoretiskt kan få en större 

koppling till sin publik och styra hur de ska känna till en viss låt. Når man rätt känslor så kan ge 

folk en otroligt positiv bild till en låt som gör att de kommer ihåg den på ett bättre sätt än om de 

har spelat enbart på estetiken, så skulle personerna som enbart gillar estetiken av vad de ser få en 

positiv bild men om man skulle gå på mycket mer primitiva tillvägagångs sätt för att påverka så 

skulle man nå ut till en mycket bredare publik. 

 

Författaren till uppsatsen studerar själv Audiovisuell Produktion och det är något författaren 

personligen är intresserad av att jobba mer med. Att kunna använda färg för att komplimentera 

ljud eller känslor från en bild är något som författaren tror kommer få stor vikt i framtiden.  
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Syfte och frågeställning 

 

Syfte 

Den här uppsatsen är en studie för att få ökad förståelse för användandet av färg i multimodala 

verk. 

 

Frågeställning 

Frågeställning i den här studien är: 

1. Vad för typ av känslomässig påverkan har studiens utvalda färger på personer som 

upplever den i möte med andra medier? 

2. Hur kan färg påverka andra medier? 
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Avgränsningar 

Färgerna som används i undersökningen i den här studien är baserade på RGB-färgsystemet för 

att det är vad som används mest i media och scenevenemang (Briggs, 2007).  

Undersökningen kommer att använda fyra färger, röd, grön, blå och gul samt en av de färgernas 

nyanser.  

 

Den här studien håller sig till att undersöka om hur färg påverkar känslomässigt i multimodala 

verk och prövas där av med musik. 
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Forskning, Teori och Metod 

I det här kapitlet så kommer det tas upp tidigare forskning inom området samt metoder som 

används för undersökningar för att besvara frågeställningen. 

 

Tidigare forskning och Teori 

Multimodalitet – När ett verk påverkar flera sinnen t.ex. hur en film påverkar flera sinnen, 

synen och hörsel, den är multimodal (Kress, 2010) 

 

För att studera på hur något multimodalt påverkas av färgvalet så måste man först hitta en basis 

om vad som är multimodalt. Till det så har jag använt boken Synesthetic Design av Michael 

Haverkamp (2013) där tar han upp multimodalitet och beskriver det på samma sätt som Kress 

(2010) att multimodalt är när en skapelse eller ett verk tilltalar olika sinnen på samma gång. I 

Synesthetic Design skriver Haverkamp om även om ”Cross-Modal anology”, det är när något 

påverkar på samma sätt men ifrån olika sinnen. Ett exempel på en cross-modal funktion är när 

det finns en röd skylt där det står stopp samtidigt en signal som upplevs som samma sak. Vilket 

skulle kunna ses som det slutgiltiga målet för något multimodalt som förmedlar samma känslor i 

olika medier. 

 

Cross-modal analogy refers to the capability of each person to detect correlations (congruence) 

between the properties of objects above and beyond the boundaries of senses. (Haverkamp, 2013 s. 

136) 

 

Att hjärnan kan få fler sinnen att sammarbeta till exempel, syn och hörsel, det är väldigt 

utarbetat ämne, många reklambyråer använder sig utav den här tekniken men även många 

biltillverkare (Haverkamp, 2013). De använder sig utav taktil respons men ett tydligt klickande 

ljud när man som exempel startar blinkers på bilen, då inkommer även ett klickande ljud när 

sväng signalen är aktiv och blinkar. 
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I boken Outside Color (Chirimuuta, 2015) så beskrivs färg-filosofi som en bortglömd men viktig 

vetenskap. Det kan vara så att man förbiser färg för att den alltid finns där samt utan att man 

tänker på dess kompletterande och underliggande effekt.  

 

 

Since the 1980s at least, attempts have been made to ground philosophies of color in empirical 

findings. Color is a rare field in which the practices of data gathering, and of metaphysical 

speculation, seem to share a common purpose. 

(Chirimuuta, M. 2015,  s.1)  

 

De jämför frågorna ställda i färgfilosofin med sökande efter sanning, t.ex. de ställer frågan kring 

hur varje unik person upplever färg. Upplever man den unik för sig själv eller ser alla andra 

samma färg. Det är något som är väldigt svårt att testa i praktiken. 

 

Perceptual variation has been cited as the principle grounds for color relationism, the thesis that 

yellow is not an intrinsic property of bananas and lemons but actually a relation that involves the 

fruit, the seer, and the ambient conditions. 

(Chirimuuta, M. 2015, s. 6) 

 

Att sammankoppla en färg med ett objekt, utifrån vana så kan man se det som ett möjligt sätt att 

sammankoppla med känslor. Det är beskrivet i boken på att ett sånt sätt att det är lätt att se 

paralleller från ett par olika tester (Chirimuuta, 2015), då kan man se att personer i de testerna 

favoriserar vissa färger, att de då ser en färg mer än andra färger bara för att man tycker om en 

färg mer. Det är väldigt svårt att verkligen vara säker på om olika personer verkligen ser samma 

färger och då används färg-filosofin, kanske inte för att bevisa något men snarare för att betvivla 

det som sägs vara sanningen (a.a.). 

 

Det behövs även en grund för att bedöma om studien kring hur färg får personer att känna är 

rimlig eller om det bara är strunt som kommer från den. Det finns en teori i färgpsykologi 

området som kallas ”The Wright Theory”. Den är framtagen av Angela Wright. I den artikeln 

beskrivs det att alla kan påverkas av färg men att det är väldigt viktigt att tänka på att många har 

en personlig preferens på vad de tycker om för typ av färg men att på ett universellt plan så 

påverkar färgen ungefär på samma sätt ändå (Wright, 2011). Enligt Wright så är den här 

funktionen av färg vida använd i världen, inte minst i kontorsmiljöer för att hålla en viss 

stämning eller framkalla ett visst beteende bland personalen (Wright, 2011). Att nyanser 
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påverkar hur en person mår psykiskt kan kopplas till Seasonal Affective Disorder (SAD), att 

färgerna i naturen påverkar hur vi mår kan förklara varför många blir med ledsamma på hösten 

när det blir mörkare och många dagar är gråa (Wright, 2011). Det har gjort över 15 studier som 

har sett dessa mönster som visas i citatet som följer. (Wright, 2011). 

Red – Affects us physically, affecting what might be termed ‘lower order’ psychological activity.  

Blue – Affects the intellect, promoting thought and ‘higher order’ activity.  

 Yellow – Affects the emotions.  

Green – Affects the essential balance between mind, body and emotions – a more important 

consideration than is often realised. The psychological effects of the remaining hues in the spectrum 

are combinations of the psychological effects of these primaries.  

 Orange – a mixture of red and yellow, therefore combining physical with emotional reaction - 

activates awareness of secondary survival issues of food, warmth, shelter and sensuality. 

Indigo – a mixture of blue and violet, and invariably a dark colour – evokes deep contemplation and 

thought. 

Violet – a mixture of red and blue, physical and mental – appears to take awareness to a higher plane 

of thought, stimulating imagination and consideration of wider philosophical ideas; it can be 

described as the colour of the ‘spirit’ 

(Wright, A. 2011, ss. 3–4) 

 

För att ha en utgångspunkt i frågan hur känns en färg så använder jag Angela Wrights syn på 

färgerna. Sedan har det testats för att se hur den stämmer överens nu ett par år senare med hur 

olika människor känner av färg. Det är något som kan underbyggas. 

 

The important factor in a colour’s stimulating or sedating influence is chromatic intensity; a very soft, 

light red – i.e. pink – is physically soothing. Equally, a very strong, saturated blue is mentally 

stimulating. However, whether stimulating or sedating, the red wavelength always evokes a physical 

reaction, the blue a mental reaction etc. 

(Wright, A. 2011, s. 4) 

 

Att färgens våglängder påverkar personer vet man om. Att det även går att testa på vilket sätt 

den påverkar personer men då skriver Angela Wright (2011) att enligt en tidigare studie så är 

inte färgen påverkad något som påverkas av kön, kultur eller bakgrund. När det bara är en 

tidigare studie som Wright syftar på så är det något som skulle kunna ses som mindre trovärdigt. 
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Socialsemiotik - Hur personer tolkar kommunikation i sociala sammanhang. 

 

Socialsemiotik är något som kan användas för att förklara mönster i hur personer 

uppfattar färg i stora populationer. Det går med en större och mer utförlig studie se 

mönster på otroligt små nämnare genom att använda socialsemiotik som en sorts teori. 

 

Socialsemiotik. Hur de kommunicerar med ljud, bild och gester (van Leeuwen, 2005). När det 

skrivs om multimodalitet så nämns många gånger socialsemiotik för att det är ett område som 

det finns mycket lärdomar kring hur personer kommunicerar och uppfattar olika saker.  

 

Mycket utav socialsemiotik är utsatt av vad man ser som socialt förbestämda regler (van 

Leeuwen, 2005). Det här är något som man kan använda sig utav för att förutse mönster bland 

människor, det är något som bara kan ses som en generalisering av ämnet och inte ses som 

någon garanti.  

 

Något som är en viktig punkt i social semiotik är ”social resurs”. Det innefattar saker som går att 

kommunicera med, t.ex. bild, ljud, tal, skrift och musik. Det innefattar sånt som går att sätta i en 

social eller kulturell kontext för att förmedla ett budskap (van Leeuwen, 2005) 

 

Användandet av teorier 

Teorierna som tas upp i den här studien är syftade att användas för att diskuteras mot resultatet. 

Social-semiotiken är teorier som används för att diskutera grupp och socialt bildade regler som 

kan ha underliggande påverkan av resultatet.  
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Metod 

 

I den här uppsatsen har det gjorts intervjuer, en mindre webbenkät och ett designtest för att se 

funktionen i verkligheten men allt för att få ut så mycket pålitlig empiri som möjligt. Det 

kommer pröva egna antaganden utifrån den tidigare forskningen. 

 

Kvalitativt och kvantitativt  

I den här studien så används både kvantitativt och kvalitativt. Kvalitativt för att kunna ska en 

uppfattning om hur personer upplever färg och kvantitativt för att underbygga tidigare forskning. 

En kvalitativt studie är en studie som går på djupet för att höra mer personliga uppfattningar och 

är bra för att se hur personer upplever saker eller t.ex. skapa en uppfattning om saker som de har 

upplevt ur deras perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014) Det används också kvantitativa för att få 

en representation om hur en större mängd människor anser om vilken färg som hör ihop med 

vilka känslor. Kvantitativt är bra på ett sånt sätt att det går att göra antaganden utifrån mönster i 

en större grupp (Eliasson, 2006) 

 

Webbenkät 

Den här webbenkäten behandlar hur färger känns och inte i det multimodala sammanhanget. Det 

gjordes så för att kunna ha en karta att utgå från när man sedan forskar vidare på området. Då 

kan den färg-känslokartan användas för att välja färger som i statisk form känns på ett sätt men 

för att test hur det skulle kunna upplevas i ett möte med andra medier. 

 

Webbenkäten gjordes för att kunna se hur personer skulle kunna koppla färg till känslor. Det 

gjordes för att kunna se ett mönster när man gjorde ytterligare tester (Aspers, 2011). Den 

webbenkäten är enkelt uppbyggd (Bilaga 1), det gick till så att de fick se en solid färg och fick 

sen frågan ”Vad för känslor tycker du den här färgen visar?”.  

Webbenkäten var uppbyggd av åtta frågor med tillhörande bild. Bilden var en solid färg samt 

flervalsfrågor under (För frågor, se bilaga 1.). Svarsalternativen i enkäten kommer från Angela 

Wrights studie där de har använts för att beskriva de olika färgerna. 
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Att använda så här pass enkla frågor så är idén att kunna lägga ihop det för att kunna se hur stor 

spridning det är på hur personer tycker om samma färger. Det är något som kan ses som något 

positivt och negativt. Positivt, för att man ser hur många personer tänker/tycker om samma sak 

men negativt för att man inte kommer veta hur sanningsenligt det är och hur det gäller i 

praktiken för de kommer antagligen sitta hemma vid datorn, eller i alla fall vid en dator. 

Empirin som kom ut av webbenkäten ger en överblick över spridningen av känslorna bland olika 

personer med olika färger (Trost, 2016). Det gjordes en enkät för att de generaliseringar jag ser i 

den tidigare forskningen och se om andra personer har uppfattat samma saker i färgen. Det var 

en kvantitativ enkät, enbart för att se om det finns mönster som skulle tyda på att personerna 

tänker på liknande sätt (Trost, 2016) och för att underbygga den tidigare forskningen.  

 

Det var en webbenkät med låsta svarsalternativ (Trost, 2016). Ett problem som kan uppstå vid 

enkäter är att det blir ett väldigt stort bortfall, även om jag gör en ganska kort enkät på åtta 

frågor via nätet så är det ändå inte så lätt att få folk att faktiskt svara på den och få bra spridning 

på den. Den var begränsat till bara en fråga per fråga (Trost, 2016) som kommer vara väldigt 

korta formulerade (Se bilaga 1.). 

Urvalet till enkäten blev de som jag kunde nå via nätet så personer som hade någon typ av 

kontakt med författaren via nätet. 

 

Webbenkäten var uppbyggd av åtta frågor med tillhörande bild. Bilden var en solid färg samt 

flervalsfrågor under (För frågor se bilaga 1.).  

 

Intervjuer 

I studien blev valet att intervjua personer med olika mycket erfarenhet av färg, till exempel  

en estetisk person som kanske inte använder färg utan kanske sysslar med musik. Även  

en person som inte sysslar med något estiskt, en som inte sysslar med något kreativt alls för att 

höra om de tänker på eller ser någon skillnad på området.  

 

Intervjuer är byggda med inspiration utifrån intervjumetod boken, Kvalitativa intervjuer (2010) 

av Jan Trost. För som dom skriver i den här bokens så söker jag att få veta mer på direkt nivå 

hur personer ser på färg i praktiken. Det kommer att vara den kortare empiri delen för att endast 

få redan på hur personer ser på användandet av färg i praktiken.  
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Intervjuer gjordes för att se samband mellan de olika kategorier av informanter ifall det är ett 

gemensamt samband i färg och hur de upplever den. (Trost, 2010) 

 

Ett problem som kan bidra med mer problem eller hjälpa för att hitta frågor till intervjuerna är 

ifall intervjuerna tas före enkäterna. Om intervjuerna tas före så går det att hitta frågor utifrån 

dom, fast om man använder enkäten före intervjun så går det att forma intervjun utifrån de 

resultaten. Det handlar då om vad som ska användas som en grundstudie för att hitta en grundad 

teori. (Trost, 2010) Urvalet för de här personerna är baserade på ett bekvämlighetsurval dom 

blev person som fanns i författarens närhet. Att göra ett större och mer strukturerat urval hade 

inte gjort något större bidrag då kvoten fylldes av de personerna som var utav intresse.  

 

 

 

Multimodalt test 

Det gjordes ett multimodalt test för att se om det har någon inverkan på helheten i ett verk på 

något sätt alls. För om färgen har påverkan så kan det vara så att musik talar starkare på sinnet så 

att färgen glöms bort och förbises helt, det gör att ett test för att se om det fungerar är viktigt att 

ha med. Testet kommer vara uppbyggt i tre olika kategorier, en som en kontrollgrupp där man 

bara ser vad musiken har för påverkan. Den andra är en kontrollgrupp som får höra låten och se 

en missvisande färg, en färg då som visar motsatsen till den givna känslan av låten. Den tredje 

gruppen är för att se ifall man kan nå ett önskat resultat om ett multimodalt verk. Med det här 

sättet så kan man se möjligheter på 1. Om färger påverkar alls och 2. Om det går att nå en 

önskad effekt för att guida känslorna hos publiken. 

  

Det här gjordes som en designforskning (Ahrne & Svensson, 2015) men målet är att få ut ett 

väldigt enkelt svar. Det kommer vara en fråga som ställs till personerna i efter de sätt på färgen 

med musiken. ”Vad får du för känslor av den här musiken?” Det blir en enkel fråga bara för att 

se om det ger någon effekt eller om det bara är där utan att man tänker på det. 

 

Resultatet analyseras genom att först se hur webbenkätens svar ställer sig mot Angela Wrights 

studie för att se om den fortfarande stämmer. Intervjuerna analyseras genom att jämföra dom 

motvarandra och ifall det är något som går att koppla till tidigare forskning och teorier.  
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Det multimodala testet är tänkt att analysera med hjälp av de andra studierna med webbenkäten 

och Wright teori (2011) så går det att se hur den teorin skulle kunna fungera i praktiken. Utifrån 

intervjuerna så ser man hur skulle kunna känna när det är ett aktivt tankeval. Så stor det 

multimodala testet till stor grund till slutsatsen. Det är en väldigt stor svaghet att testet inte 

genomfördes på en större grupp. 

 

Hur det analyseras 

När alla studier var genomförda var det första att göra att gå igenom enkäten. Enkäten användes 

för att underbygga Angela Wrights studier del för att se ifall de fortfarande stämmer, för då 

hennes studie var större genomför med fler respondenter så var det något som kunde backa upp 

och styrka den här studien. Det utgår från börjar som en hypotes om att Wrights studie inte 

stämmer och därför bör testas. 

 

Intervjuerna i sin tur så var idén att ser om det är något som personer tänker på aktivt eller om 

det är något som påverkar undermedvetet. En idé fanns för att se om estetiskt lagda personer 

tänkte mer på färger än vad andra gör. Det kommer att analyseras till förhållande med den 

tidigare forskning och teorier som finns, som då kallas den andra ordningens konstruktion 

(Aspers, 2011).  

 

Det multimodala testet var för att besvara grundfrågan, går det att påverka med färg. Så det här 

testet var inte något sätt för att se hur det fungerar eller inte. Utan används som en deduktion för 

att dra slutsats om det möjligtvis kan fungera eller inte. 
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Respondenter 

Respondenterna valdes ut från en bekvämlighets perspektiv men de mest lämpade ifrån ett 

ganska nära räckhåll. 

Till intervjun. 

De karaktäristiska betecknande dragen hos personer är: 

Respondent 1. (R1) Man, 32 år, jobbar som ljustekniker på eventföretag. 

Respondent 2. (R2) Man, 28 år, studerar film och media. 

Respondent 3. (R3) Man, 22 år, studerar ljudproduktion. 

Respondent 4. (R4) Kvinna, 21 år, jobbar i butik. 

 

Till det multimodala testet. 

 Respondent 1.  22 år, man, studerar ljud och musikproduktion.  

 Respondent 2.  21 år, kvinna, studerar till sjuksköterska, har hört originallåten men 

inte den här coverversionen. 

 Respondent 3.  25 år, kvinna, studerar film och tv-produktion. 
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Etiska överväganden 

Det är genomgånget med de som intervjuades om vad uppsatsen kommer att handla om 

och att det är helt anonymt samt att de får avbryta när de vill även dra sig ur uppsatsen. 

Webbenkäten kommer även den ha en del som berättar vad uppsatsen har för syfte och 

vad den handlar om, vad enkäten ska användas till och att det är helt anonymt. De ska 

inte behöva lämna några kontaktuppgifter. 

Allt som samlas in har kontrollerats mot vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet, 2013): 

 Samtyckeskravet, jag frågade deltagarna i intervjuerna innan de började ifall det 

var okej att bli intervjuade och fråga även efter ifall det var okej. De har även läst 

och godkänt mina sammanfattningar av de som dom har sagt.  

 Nyttjadekravet, jag har beskrivit utförligt för deltagarna hur jag har tänkt att 

använda empirin som jag fått ut från intervjuerna. 

 Konfidentialitetskravet, de fick höra upprepade gånger att det var helt anonymt 

jag ställde inga frågor som kan avslöja deras identitet. Det som finns med som 

beskrivningar av dom ansåg vara väsentligt att ha med för att styrka empirin och 

det är godkänt av deltagarna.  

 Informationskravet, de har fått utförlig information om vad den här uppsatsen 

handlar om och hur den är tänkt att användas i framtiden. 
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Resultat och analys 

Resultat 

Webbenkät – Färg som gemensam uppfattning 

Ett par begrepp som är bra att förstå i följande avsnitt: 

Snorgrön - en speciell färgblandning som ligger mellan grönt och gult men med en liten del 

brunt. HEX:   96A400  

HEX - En färgkod som tar med både RGB-Koden och CMYK-koden för att ge en universal 

färgkod oavsett system 

 

I webbenkäten som lades ut på nätet för den här uppsatsen så svarade 43 personer på den vilket 

fortfarande är för lågt för att få en generaliserande överblick.  I svaren på enkäten går det att se 

mönster och därav få ut en grundläggande generalisering och underbyggnad av tidigare studier 

inför analysen.  
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(F1 – osv. = Fråga 1 – osv.) Tabellen visar hur svarsfrekvenserna ser ut på respektive fråga i 

webbenkäten som gjordes i den här studien för att se generalisering över hur personer känner av 

färg. De olika svars alternativen står underest på digrammet. Notera ledsen, det fanns med som 

svar på webbenkäten men det var ingen satte det svaret i enkäten. 

 

De personer som svarade på den här webbenkäten fick välja flera alternativ om de ville. Men det 

som framkommer är att majoriteten svarar samma på frågorna ändå. Svaren från varje anonym 

deltagare går att se som bilaga 2. 

 

Det som visas av den här enkäten är det som den ämnats för att underbygga Angela Wright 

teori inför den sammanfattande diskussionen och slutsatsen. Det som enkäten visar är att de 

dämpade och ljusare nyanser av färger gör folk avslappnade, det kan vara för att det inte finns 

någon intensitet som gör att färgen skriker om uppmärksamhet. Medans de starkare nyanserna 

tycks påvisa en mer pulshöjande situation.  De dova och mörkare nyanserna tycks uppfattas som 

sorgligare men också med en avslappnande funktion.  
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Intervju – Färg, en före och efter reflektion 

I den här uppsatsen så har fyra personer blivit intervjuade för att ge en ökad förståelse för hur 

personer i olika områden kan se på användandet och även hur de skulle kunna se på hur färg 

används i vardagen. Svaren som tas upp i den här intervjudelen av resultatet är sammanfattade 

och tagit bort tals ord för att få svaren bättre i skrift. Svaren är godkända av respektive 

respondent. 

 

Något som är väldigt intressant som kom fram i intervjuerna är att respondenterna inte tycktes 

uppfatta färg aktivt i vardagen utan började först bli medvetna om det när de tillfrågades. 

 

Arbetar du med färg på något vis? 

R1. Ja säger respondenten fort men börjar förklara sig att det är oftast inte han som gör färgvalen 

utan att antingen artisten gör det eller den som arrangerar evenemanget. När han jobbar med ljus 

på scener och konserter. 

 

R2. Respondenten säger att han brukar måla på sin fritid och att det är mycket i studierna som 

gör att han måste använda sig av färg och liknande. 

 

R3. Respondenten berättar att det inte är något han brukar arbeta med, närmsta han kommer till 

är klangfärg 

 

R4. Respondenten säger att det inte är något som hon arbetar med. Respondenten försöker hitta 

något som har med färg att göra i det hon jobbar med men kommer inte till något annat än att det 

är olika färger på varor och all reklam. 

 

Tänker du på hur färg påverkar psykologiskt? 

R1. Svarade att det inte är något han inte tänker direkt på i vardagen och i yrket 

(scenljus/liveljus) så är det oftast artisten som väljer och sätter valen. 

 

R2. Respondenten svarade att det är något som han tänker på ibland, inte med så hårt ord om 

psykologiskt utan mer att en blå färg kan göra stämningen i rummet väldigt lugn och hur en grön 

gräsmatta tycks göra folk glada. 
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R3. Tycker att det var en underlig fråga men inget som han tänkt så mycket tidigare, har tänkt 

någon gång på hur hans mamma ville ha lugna färger på vägarna. 

 

R4. Respondenten hade inte tänkt på det tidigare, hon säger att det skulle förklara många färgval 

i reklam men hon sammanfattar allt med att det inte var något hon tänkt på tidigare 

 

Hur anser du att färg och psykologi är går ihop? 

R1. Svarar att det hänger nog ihop mer än vad man tror eller tänker på, respondenten vet inte 

exakt hur det hänger ihop men att det helt klart går att sammankoppla psykologi och färg. Han 

tror att det hänger på intensiteten i färgen som går att koppla ihop med psykologi. 

 

R2. Tror att det hänger ihop på vad man tycker om för färger själv att en person som starkt 

föredrar röd kanske inte tycker om att bara i en gult rum. 

 

R3. Respondenten säger att det inte är något som han tänkt på tidigare utan har mer tänkt på hur 

ljuset är i ett rum och att det är vad som ger den psykologiska aspekten i det. 

 

R4. Respondenten har hört tidigare att det gör det, mycket om att det är så de gör färgvalen till 

produkter. Så hur det går ihop kan gissar respondenten på att det är något förprogrammerat i oss 

för känner sånt. 

 

När/Om du varit på konsert, har du tänkt på hur färgen på hur ljuset/bilden 

komplimenterat musiken? 

R1. Respondenten svarar att det inte var något som han tänkte på alls då, för han var där för 

att höra musiken men nu när jag ställer frågan så börjar han tänka att det kanske det var baserat 

men låten. Även om det inte var kopplat på någon känslomässig aspekt så tycker han helt klart 

att det var kopplat till intensiteten i musiken. 

 

R2. Respondenten säger att han har tänkt på ljuset men att det oftast haft en estetisk grund för 

honom då, i stället för en psykologisk eller känslomässig. Han tänker på hur det får bandet att se 

ut på scenen han vill att det ska vara en snygg konsert. 

 

R3. Respondenten berättar att det inte är något som tänkt på, att det går bra att köra en konsert 

utan ljus för att musiken kan tala för sig själv även på den känslomässiga aspekten. 

 

R4. Respondenten säger att det var länge sen hon var på en konsert, det som hon kommer ihåg är 

att ljuset mest var för att belysa artisterna på scen att det inte var något som var där av 
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någon annan mening just då. 

 

Tänker du på färgerna i din omgivning? 

R1. Respondenten är tveksam till det, förklarar att klart man tänker på färgerna, att det är 

undermedvetet. Berättar om exemplet att det är många dom blir deppiga på hösten. 

 

R2. Respondenten säger att det är helt klart något som han gör, det är alltid mycket mer liv på 

våren än på hösten. Sen när man målar så väljer man helt klart färger efter humör säger 

respondenten. 

 

R3. Respondenten säger att det är något som sker utan vidare tanke hos honom, att det är väl 

alltid kul med lite livliga färger och sånt samt att man vill ha en bra ljus i rummet när man 

pluggar. 

 

R4. Jo respondenten antar att det blir att man tänker på det, hur det är jobbigt och tråkigt att 

jobba med lysrörsbelysning och hur glad man blir att vara ute på en sen sommarkväll när ljuset 

är lite mer orange än vanligt och hur gräset är grönt. 

 

Det som kommit fram av intervjuerna är att det mesta med färg psykologi är något som sker 

undermedvetet men som går att få fram genom att medvetet tänka på det. Det är speciellt det här 

området att använda det i multimodala verk, för att det är något som kommer till störst del ske 

undermedvetet även under en aktiv konsert. 

 

Frågorna som användes i intervjuerna är ganska allmänna frågor om färg och känslor men 

frågorna är valda för att kunna höra hur personer själva tänker om användandet utav färger. 
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Multimodalt test – Färg, ett sätt att påverka 

Testet genomfördes på tre stycken respondenter som fick lyssna på en låt men en ganska 

tydlig förmedlad känsla i låten. Låten är Cancer av Twenty one pilots (2016) Det är en cover 

som originalet är gjort av My Chemical Romance. Den handlar om att gå bort i cancer, och 

med en långsam takt och djupa mollackord så visar den sorg och ledsamma toner. De 

respondenterna fick göra är att ha en bildskärm framför sig men en solid färg som de får titta 

på. För att sedan se om det blir någon väsentlig skillnad på låtens känslomässiga innebörd. 

Testet gick till så att en person fick höra enbart låten och berätta hur hen upplevde den i 

den känslomässiga aspekten. Grundkänslan hade bestämts utifrån den karaktären låten har 

och av vad låten handlar om. De andra respondenternas svar prövades sen för att se om 

det gick att ändra och förstärka känslan för att se ifall de upplevde den annorlunda.  

Respondent 1, 22 år, man, studerar ljud och musikproduktion. Kontrollgrupp – Den här 

personen fick endast höra låten och fick då inte se någon speciell färg ihop med den. 

 
 

Respondent 2, 21 år, kvinna, studerar till sjuksköterska, har hört originallåten men inte den 

här coverversionen. 

Hur upplevs en missvisande färg som till låten. Färgen valdes utifrån Wirghts (2011) studie 

och visar motsatsen till det som vad som anses som en sorgsen färg. Den här personen valdes 

för att visa som gemene upplever en missvisande färg i det här fallet en klargrön färg (Hex: 

#46c81a). För att då se om personen märker någon skillnad på vad låten försöker berätta för 

känsla. 

 
 

Respondent 3, 25 år, kvinna, studerar film och tv-produktion. Går det att stärka en önskad 

effekt? Blir låter mer sorglig till en färg som upplevs som sorglig. Den här personen ska också 

visa om det skulle kunna vara möjligt för någon att uppleva någon starkare känsla om man 

visar en mörkröd färg (Hex: #990000) som har associerats med samma känsla som låten vill 

berätta.  

 

Svaren är sammanfattade med godkännande från respektive respondent. 
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Kontrolltestet 
 
Respondent 1, fick lyssna på låten och sen berätta vad hen anser att låten i fråga vill förmedla för 

känsla. Respondenten berättar att det kändes som en väldigt sorglig låt, gick in på hur låten var 

uppbyggd med att det aldrig tycktes bli bättre och att den var konstant sorglig.  

 
 

Försök att slå ut känslan 
 
Respondent 2, fick höra låten samtidigt som det visades en solid klargrön färg (Hex: #46c81a) 

på skärmen som var riktad mot respondenten. Personen ansåg att det blev underlig och lite 

jobbigt med den här färgen till den här låten. ”Det här ät väldigt melankoliskt” (respondent 2, 

2016-11-22) Är något som uttryckes. 

 
 
 

Försök att stärka känslan 
 
Respondent 3, Fick höra låten och se en dämpad mörkare röd (Hex: #990000). Personen 

upplevde att låten var väldigt sorglig, ”…som att någon skulle dö ungefär…” (Respondent 3, 

2016-11-23) men att den i grund och botten var bara och mest sorglig. 

 

Sammanfattande 
 
I webbenkäten så visar det att med stor möjlighet att Angela Wrights studie fortfarande stämmer. 

Då den här webbenkäten underbygger Wirghts teori så används även den som ett analysverktyg 

då den har en större trovärdighet 

 

I intervjuerna så talar respondenterna om att de känner att färg påverkar men att de inte själva 

tänker på det förens någon påtalar det för dom. De anser också att färganvänd för att väcka och 

styra känslor i olika miljöer så som affärer med rea skyltar och hemma. 

 

Det multimodala testet visar att det finns en viss sannolikhet att det går att påverka hur en låt 

uppfattas känslomässigt med hjälp att en synlig färg vilket också går att stärkas av det som sägs i 

intervjuerna. Fast se att färg går att påverka flera andra medier än bara musik. Men det finns 

tydliga brister i undersökningen som skulle behöva åtgärdas inför vidare forskning.
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Analys 

Webbenkäten analyseras genom att jämföra Angela Wrights studie med den som gjorde under 

den här studien. För att underbygga den tidigare studien  

 

Det som kommit ut från enkäten som går att se är att det finns ett mönster på hur många personer 

reagerar känslomässigt på färger.  

 

Det stämmer överens med det som Angela Wright skriver om i sin artikel, det visar hur grön 

påverkar på ett visst sätt och rött på ett annat. Det som inte fanns med i studien som gjordes för 

den är nyanserna, där skriver de bara om färgerna som ett. Då det blev en ganska stor skillnad på 

hur personer uppfattade grundnyansen från den andra så är det av stort intresse att tänka vidare 

på hur nyanserna också skapar skillnad. Men det var också så att Angela Wright (2011) skrev 

om vilken psykologisk påverkan färgen hade och inte någon direkt känslomässig aspekt. 

 

 

Det skulle kunna vara så att färger är som respondent fyra säger att det är något som är 

förprogrammerat, då det går att se mönster i exempelvis enkäten som blev gjort för den här 

uppsatsen (Bilaga 1, 2). Mycket av det som kommer fram i de här intervjuerna stämmer överens 

med det som Angela Wright skrivit om i sin artikel (2011) och i Synesthetic Design av Michael 

Haverkamp (2013). Det skulle kunna vara förprogrammerat eller om det är att det är en socialt 

formade idéer och regler (Socialsemiotik) eller om det är något som är preferens baserat. Det är 

saker så är ganska svåra att få ut under formen av en kandidat uppsats och kommer därför inte 

heller gå in djupare på än så här. 

 

Färgen som är tillhörande fråga 1 är en stark röd färg och som man kan se tydligt på siffrorna 

i tabellen så är det ingen lugnande effekt alls i den färgen. Som Angela Wright (2011) tar upp så 

är det en färg som påverkar på ett ganska aktivt och påträngande sätt, man blir stressad och får 

en starkare puls. Det kan var en grundläggande instinkt, att starkt rött eller starka färger är något 

alarmerande, något som betyder faran på en väldigt grundläggande nivå. Men till skillnad från 

den färg som är på fråga 4 som är en mjuk, ganska dämpad grön färg. Som enligt enkäten är den 

färg som flest person upplever att de blir avslappnade av. Det är något som kan ha med 

nyansering att göra. För grön har och brukar användas mycket i filmer för att göra en industriell 
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och lite äcklig stämning i en film. Men då brukar den nyansen av grön vara en mycket skarp 

blandning med gul, en färg som i folkmun kallas ”Snorgrön”. Det skulle kunna vara blandning 

av psykologin som uppstår av gul och grön (A. Wright. 2011) Gul är en känslosam färg men 

som kan frambringa ångest och grön är en färg som kan frambringa en känsla av tomhet och att 

den kan slå ut olika känsloaspekter Det visar att en färg kan ha en psykologisk innebörd att man 

upplever en färg som något, till exempel den skarpa röda färgen är något som en person blir 

uppjagad av, men den kan upplevas att vara kärleksfull och passionerad. Alltså en färg kan ha 

dubbla innebörder och effekter beroende på sättet som det används på.  

 

Intervjuerna analyserades genom att söka efter mönster. Mönster som visar ifall det finns 

likheter eller olikheter i hur personer tänker och det används då för att göra en slutsats till hur 

färg Skulle kunna påverka i vardagsmiljöer. I intervjuerna som gjordes så framgick det att många 

känner att färg påverkar men att ingen direkt eller aktivt tänker på färgen eller dess betydelse, är 

det då undermedvetet det sker? Är det något som går att använda sig utav utan att någon vet om 

det? Det som framgår är att det påverkar utan att man tänker på det, så det borde vara möjligt. 

 

De tar många gånger upp i intervjuerna, exempel av vad som de själv associerar med någon 

känsla och någon typ av färg eller färgkombination. Det visar att det kan finnas en viss personlig 

preferens i det också, att R4 reflekterar över en sen sommarkväll, det är respondenten inte ensam 

om att tycka om men att det kan ha hänt något som satt sig undermedvetet och gör att just den 

färgkombinationen av orange, blått och grönt gör att den respondenten blir otroligt lycklig. Det 

utan att ha en direkt förklaring till varför det är så. Det skulle även kunna ligga lite socialt lärda 

saker bakom som gör att man ska tycka en sen sommarkväll är otroligt bra. 

 

Det framkommer av intervjuerna är att färgen tycks kunna påverka. De visar ett mönster på att 

de tycks märka skillnad på färger i omgivningen. Det visar dock att det är ingen av de som har 

intervjuats som tänker aktivt på det. Det betyder inte att det finns någon i världen som tänker 

aktivt på det men det är något som de flest inte kanske tänker på. 
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Något som den här studien visar är att färgens medverkan i ett multimodalt verk inte bör stärva 

efter att vara något som tar över verket. Utan det är något som bör vara en kompletterande effekt 

som försöker att guida känslorna istället. Något som framgick i intervjuerna är att när 

respondenterna tänker på färg och psykologi i samband så det som de flesta tänker på då är färg 

på väggar som på kontor, hemma eller på liknande rum. Det är många designer som arbetar 

flitigt med det, som att kunna göra att vissa rum i en byggnad ger en psykologisk effekt där man 

blir mer kreativ. Samtidigt som andra rum ska ge känslan av att ha ökad fokus. 

 

Det mesta tycks ske undermedvetet, det är dock något som är svårt att visa hur det sker på 

person till person, för även om alla är till exempel män så handlar det för mycket om personliga 

preferenser. Ifall det är personer som har en dålig dag så kanske de inte svarar som de vanlig vis 

skulle gjort. 

 

Design testet visade att en låt som upplevs som en känsla kan påverkas av färgen som användes 

med låten. Musik är ett mer igenkänt medium för att förmedla känslor och därav något man 

tänker på i en mycket högre grad när det går ut på att känna av vad något ger för känslor. Det 

som går att ta vidare från det här testet är att det bör gå att möjligtvis kunna till en viss grad 

kunna påverka vad musiken förmedlar för typ av känslor. 
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Diskussion 

Färg har alltid varit något som funnits med av många gånger estetiska skäl men går det att 

använda färgen till sin fördel? Eller går det att använda i en berättande teknik?  Det är något 

som film har använt sig mycket utav, då mycket utav färgkorriskering eller olika 

färgsättningar. Så varför inte i när saker sker multimodalt? Avgränsningarna sattes ut i 

tidigt skede av uppsatsen för att kunna hålla den på kandidatnivå, det skulle gå att göra en 

mycket större och utvecklad forskning kring den här frågan för att komma fram till ett 

mycket mer trovärdigt och säkrare svar. 

 
 

Metoderna valdes för att kunna besvara frågorna och då för att få en generell uppfattning av 

hur färg känns så var en enkät med som hade väldigt enkla frågor som många kunde svara på 

snabbt. Men även för att se ifall det blir olika på hur musik uppfattas med olika färger. Det 

som metoderna skulle kunna ha gjort annorlunda är att ha gjort en fältstudie i kombination 

med intervjuer. Det skulle ha kunnat visa på en närmare nivå ifall det fungerar men också hur 

det fungerar på ett mer detaljerat sätt. 

 
 

I intervjuerna skulle man kunna påvisa en forskareffekt då utav att jag som intervjuare söker 

efter ett svar och det kan i sin tur göra att respondenterna vill att det ska vara så för att jag 

frågar. Det skulle man också kunna se i det multimodala testet, för dör söker jag också efter 

ett svar och då kan respondenterna vilja att det är så. Men på grund av tidigare forskning som 

visar att det skulle kunna vara så, så ser jag ändå intervjuerna och det multimodala testet som 

trovärdigt. 

 
 

Det här är en ganska överlappande fråga om vad färg ger för känslor, för att den tar på många 

olika områden i samma fråga. Den tar med psykologi, filosofi, konstlära och färgkunskap. Det 

gör att det finns mycket litteratur och tidigare forskning som kan ha förbisetts för att det inte 

såg som relevant för den här uppsatsen. 
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Urvalet av personer till undersökningarna var baserade på ett bekvämlighetsurval, så 

urvalet blev absolut inte så bra som det skulle ha kunnat varit men valet blev ändå de mest 

lämpade som var inom räckhåll. Något som jag letade efter var estetiska personer att 

intervjuer. Det kan ses som problematiskt att jag letade efter personer. Estetiskt kan ses 

som en stämpel som personer kanske vill vara medans andra inte. Det kan i sin tur ha gjort 

att det skrämt iväg de som var absolut mest lämpade för ett sån här studie. 

 
 

Resultaten av den insamlade empirin blev tycks stämma överens med den tidigare 

forskningen. Att färger som Angela Wright skriver som positivt av de intervjuade upplevs 

som positiva, då med tillbaka blick på tankarna kring sena sommarkvällar. Något som är 

tydlig med intervjuerna är respondenternas reflekterade medvetenhet kring ämnet. Det är 

först när man frågar dom om det som de faktiskt tänker på det aktivt istället för passivt som 

det vanligtvis är. Det blir en påtaglig forskareffekt som kommer från att jag triggar deras 

tankar och de tänker aktivt plötsligt. Det kan ge en missvisande effekt då de plötsligt tänker 

och säger något för att de känner att jag skulle vilja höra det. Vilket kan visa sig som en 

ofrivillig forskar bias. 

 
 

Att färgen har en påverkan på personer är något som tycks ligga som något underliggande 

och passivt tänkande, något som inte aktivt funderas på, utan man reagerar utan att man 

tänker på det. Likt det som chirimuuta tar upp i outside color (2015). När personer får 

frågan så tycks det vara något som funnits med dom under en längre tid men som de inte 

tänkt på aktivt tills de fick frågan. Resultaten ger en trovärdighet, att den generella 

uppfattningen är samma som tidigare undersökningar. Intervjuerna skulle kunna vara flera 

eller ha gjorts i fler större grupper för att stärka intervjuerna. 

 
 

I webbenkäten så var orden som användes som svarsalternativ något som kan ha setts som 

begränsande, sorgsen till exempel är extremt snarlik ledsen. Sorgen är ju en synonym med 

ledsen men jag ansåg personligen att sorgsen hade lite mer kraft i ordet än ledsen. Det är 

något som andra personer kanske inte allt håller med om jag som suttit och läst om det här 

så pass mycket kan ha blivit blind till hur de flesta kan se på såna här ord. Jag är osäker på 

hur det ska vara möjligt att se en så pass liten webbenkät som den är att den ändå ska 

representera den generella massan i publiken, så det kommer att beräknas in då det 
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säkerligen kommer bli ett stort bortfall på den här webbenkäten som ändå tycks även 

stämma överens med det som Angela Wright fick fram i sin studie. 

 
 

Det tycks visa att det skulle kunna vara möjligt att kunna styra hur en publik känner under ett 

multimodalt verk och sen kunna påverka de känsloinstinkterna med de färgerna som finns i 

Angela Wright artikel. Det är här är något som skulle behöva beprövas i en stor skala för att 

kunna besvaras med full trovärdighet. Det gör att jag endast kan sträcka mig till att det tycks 

vara möjligt. Jag betvivlar inte resultatet men det finns just nu för många variabler som skulle 

kunna ha påverkat det här arbetet. 

 
 
 

 
Om man ska arbeta vidare med det så ska man göra det i större skalor, en enkät som når ut till 

fler och många olika områden med personer. Fler intervjuer kan till och med göra fler 

intervjuer men att även göra dom som djupintervjuer. Testa ett multimodalt test i en större 

skala som en konsert eller dylikt. 

 

Något mer specifikt som skulle arbeta mer med är just multimodalitet, den här studien 

omfattar inte det på den skala den skulle behöva. Det skulle behövas en större avsnitt i 

avgörande med hur studien behandlar det som är just multimodalt och hur det används i 

studien. Multimodalt är dock ett väldigt viktigt spår i det här området. Något mer som skulle 

kunna utvecklas är att arbeta in psykologi mer, det går att göra väldigt djupgående då. Med att 

även ta med hur färg står i djurriket. För där så används färger som många olika signaler, så 

som varningssignaler eller som signal för parning. 

 

Det som kan ses som styrkor i den här studien är att den visar möjligheten att det skulle 

kunna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Färg - känslor 

Hejsan! Jag studerar audiovisuell produktion på Högskolan Dalarna och skriver just nu min C-uppsats om färgen 

betydelse i multimodala verk .t.ex. i konserter om färgen på ljuset eller bilden spelar någon roll för den 

känslomässiga kopplingen till låten. 

I den här undersökningen så får ni se en färg och sedan svar på hur ni känner när ni ser den. 

(HEX:) Det är färgkoden ifall man vill se den som större bild. 

                         

HEX: #e12a20  

1. Vad för känslor tycker du att den här färgen visar? (Ovan) 

Glad 

Sorgsen 

Arg 

Avslappnad 

Stressad 

Lycklig 

Annat 
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HEX: #b62118 

2. Vad för känslor tycker du att den här färgen visar? (Ovan) 

Glad 

Sorgsen 

Arg 

Avslappnad 

Stressad 

Lycklig 

Annat 

                          

HEX: #18b621 

3. Vad för känslor tycker du att den här färgen visar? (Ovan) 

Glad 

Sorgsen 

Arg 
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Avslappnad 

Stressad 

Lycklig 

Annat 

                          

HEX: #18b670 

4. Vad för känslor tycker du att den här färgen visar? (Ovan) 

Glad 

Sorgsen 

Arg 

Avslappnad 

Stressad 

Lycklig 

Annat 

                          

HEX: #185eb6 

5. Vad för känslor tycker du att den här färgen visar? (Ovan) 
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Glad 

Sorgsen 

Arg 

Avslappnad 

Stressad 

Lycklig 

Annat 

                          

HEX: #3683e4 

6.Vad för känslor tycker du att den här färgen visar? (Ovan) 

Glad 

Sorgsen 

Arg 

Avslappnad 

Stressad 

Lycklig 

Annat 
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HEX: #e4d136 

7. Vad för känslor tycker du att den här färgen visar? (Ovan) 

Glad 

Sorgsen 

Arg 

Avslappnad 

Stressad 

Lycklig 

Annat 

                          

HEX: #ede079 

8. Vad för känslor tycker du att den här färgen visar? (Ovan) 

Glad 

Sorgsen 

Arg 
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Avslappnad 

Stressad 

Lycklig 

Annat 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Intervju Frågor! 

 

1.  Ålder, yrke, estetiskt lagd? (grundläggande frågor) 

 

 

2. Tänker du på hur färg påverkar psykologiskt? 

 

 

3. Hur anser du att färg och psykologi är går ihop? 

 

 

4. När/Om du varit på konsert, har du tänkt på hur färgen på ljuset/bilden komplimenterat 

musiken? 

 

 

5. Arbetar du med färg på något vis? 

 

 

6. Tänker du på färgerna i din omgivning? 

 


