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Abstract: 
 
När en film produceras spelar komponenten färg en viktig roll. I uppsatsen 

behandlas hur färg används i film för att färgkoda karaktärer, dvs. hur 

färgsemiotiken - vad vi associerar med färg - används för att gestalta eller 

understryka en karaktärs personlighet. Den kvalitativa undersökningen börjar med 

att förklara med vetenskapliga källor på vilket sätt färg påverkar människor och 

vad en betraktare associerar med färg. Därefter analyseras filmerna Baby Driver 

(2017), Django Unchained (2012) och Blade Runner 2049 (2017), som har 

utpräglade estetiska stilar genom att använda färg som berättarkomponent. I 

analysen undersöks hur färg används i filmerna för att berätta något om 

karaktärernas personligheter. Det diskuteras också vilka likheter och skillnader det 

finns i användningen av färgkodning i filmerna. Resultatet visar att färgkodning 

används i dem analyserade filmer för att skapa eller förstärka intrycket av 

karaktärernas personligheter. Likaså används färgkodning för att signalera en 

förändring av karaktärerna. Däremot finns det breda tolkningsmöjligheter av en 

färg, vilket medför att samma färg inte alltid står för samma personlighet. Färgen 

måste alltid tolkas till karaktärens kontext i filmen. 

 
 
 
 
 
Nyckelord: färg, association, film, komponent, färglära, färgsemiotik, 

färgpsykologi, stil, film från USA, Baby Driver, Django Unchained, Blade Runner 

2049 
 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................................... 1 

2. Syfte ...................................................................................................................................................... 3 
2.1 Frågeställning ............................................................................................................................................... 3 

3. Allmänna avgränsningar ........................................................................................................................ 3 

4. Tidigare Forskning ................................................................................................................................. 4 
4.1 Grundläggande kunskap om färg ................................................................................................................. 4 
4.2 Hur färg kan berätta något om en karaktär ................................................................................................. 5 

5. Teori ..................................................................................................................................................... 6 
5.1 Semiotiken och Färgpsykologin .................................................................................................................... 6 
5.2 Tabell 1: Analysverktyg ................................................................................................................................ 7 

6. Metod ................................................................................................................................................... 9 
6.1 Urval av filmer ............................................................................................................................................ 10 
6.2 Filmscener .................................................................................................................................................. 12 
6.3 Litteratur om tidigare forskning och praxis gällande färg .......................................................................... 13 
6.4 Analysstrategi ............................................................................................................................................. 13 

7. Analys ...................................................................................................................................................... 15 
7.1 Baby Driver, 2017, Edgar Wright ................................................................................................................ 15 
7.2 Django Unchained, 2012, Quentin Tarantino ............................................................................................. 19 
7.3 Blade Runner 2049, 2017, Denis Villeneuve ............................................................................................... 24 

8. Diskussion och sammanfattning ............................................................................................................... 28 
8.1 Slutord ........................................................................................................................................................ 29 
8.2 Vidare forskning ......................................................................................................................................... 29 

9.  Källförteckning .................................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 



 
 
 

1 

1. Inledning 
När jag började på min manusutbildning på Högskolan Dalarna var jag en typisk skribent som 

bara ville fokusera på att skriva och som tyckte att allt annat än berättelsen i en 

filmproduktion - speciellt färg - hade mindre betydelse. Genom att komma i kontakt med alla 

andra delar som en produktion innebär har jag fått mer respekt för dessa, men det är en 

särskild händelse som hängde kvar i mitt minne under hela utbildningen. Min egen empiri 

grundar sig i den första kortfilmen som jag och några andra i klassen fick spela in i slutet av 

vårt första läsår. Jag tyckte inte att det var viktigt vilka färger publiken kommer se i filmen. 

Jag som manusförfattare tänkte mer att utveckla själva berättelsen. Men sedan gestaltade en 

teammedlem ett färgschema, vilket förändrade hela filmen. Med färgschemat kunde vi bland 

annat signalera att filmen utspelade sig på 70- talet, då vi använde färger som var populära på 

den tiden i mode och inredning. Att samma färger fanns i de olika miljöerna blev dessutom 

som en röd tråd mellan scenerna. Nu undrar jag om färg påverkar människors uppfattning av 

det som syns framför kameran. Då färg finns på vad som helst som syns framför kameran 

kunde jag har valt att analysera vad färger berättar om miljön, om detaljer, om stämningen 

osv. Men enligt min uppfattning blir färg, färgpsykologi och budskapet från färg allra mest 

intressant när det kommer till associeringen med karaktärsdrag. Dessutom är karaktärerna i 

filmen mycket centrala - det är dessa berättelsen handlar om. Då ställde jag mig frågan: vad 

säger färg om karaktärer i film? 

1.1 Bakgrund 

Allting omkring oss har en färg. Färg anses i den semiotiska teorin att vara en budskapsbärare 

– då vi associerar något med färg ger den oss också information.1 Enkla exempel är att vi 

förknippar röd med blod och fara, blå med det kalla som natten eller vatten, grön står för 

naturen och frid och gul för solen och värme. 2 Den semiotiska teorin behandlar ämnet att ”se 

och tyda tecken” och i detta fall fungerar färg som tecken, som symbol för något.3 

Färgpsykologi behandlar däremot den psykologiska effekten som händer i vår hjärna som 

beror på hur vi fysiologisk reagerar när vi ser en färg – man kan säga att vår kropp svarar eller 

får en reaktion på färgen.4 De två teorierna beskriver två olika delar av färg, men i min åsikt 

                                                        
1 Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette. Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck. 2ed. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2012, 42 
2 Lindberg, Stefan F. Det fotografiska bildspråket. Malmö: Liber, 2006, 79 
3 Eriksson; Göthlund, Möten med bilder, 42 
4 Lewis, Richard. Color Psychology [Kindle Edition, Amazon]. Published by Riana Publishing, Sold by Amazon    
Digital Services LLC, 2014, s. 1 i “Introduction” 
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kompletterar de varandra, då färgpsykologin fungerar som en bakgrund till varför vi 

associerar exempelvis fara med en färg.  

En teori i färgpsykologin är Schachter- Singer- teorin.5 Den är också känd som två̊-faktor-

teorin, eftersom den hävdar att kroppen först reagerar fysiologiskt på en färg och denna 

kroppsliga reaktion tolkas i sin tur av hjärnan och ger människan därefter en sorts känsla.  

Jag ska ta röd och blå̊ som exempel. Genom rött höjs vårt blodtryck, eftersom röd förknippas 

med blod, fara, men också med soluppgången och aktivitet.6 Då rött ger den kroppsliga 

reaktionen som gör att betraktarens adrenalin och hormoner ökar, blir röd också till en 

upphetsande färg och blir kopplat till kärlek.7 

När vi ser färgen blå går vårt blodtryck ner, människan andas långsammare och blinkningarna 

blir färre.8 Färgen förknippas därför med lugn men också med det kalla som natten, himlen 

och vatten. Därför associeras personer iklädda blått som mer kalla och avståndstagande.9  

Det märks att teorierna kompletterar varandra, då exempelvis en fysiologisk reaktion ligger 

till grund till varför vi tolkar färg som vi gör. 

Ett medium som använder sig av färg är film. En filmskapare kan använda sig av färg på alla 

olika sätt för att gestalta och berätta något. Till exempel kan de använda färg på kläderna av 

karaktärer. “Karaktären på klädfärgen överför man på personen”, står det skrivet i Goethes 

färglära.10 Det vill säga att färger på karaktärernas kläder kan spegla deras personlighet – färg 

är i detta fall ett gestaltningsmedel för att förtydliga deras karaktär. När två olika färger hålls 

bredvid varandra i en bild, exempelvis när två personer bär kläder med olika färger som röd 

och blå, uppstår det kontrast i bilden. Färgkontrasten kan då även visa kontrasten mellan 

karaktärerna som bär kläderna.11 Genom det kan karaktärerna färgkodas och färgerna ska säga 

något om personens egenskap eller roll i berättelsen utan att det berättas i dialog. Denna 

uppsats kretsar kring färgkodning av karaktärer och fokuset ligger på färgerna på kläderna av 

karaktärerna och om karaktärernas personligheter överensstämmer med klädfärgerna. 

                                                        
5 Haglund, Sonja. Färgens påverkan på mänsklig emotion vid gränssnittsdesign. B.Sc. Högskolan i Skövde, 
Institutionen för kommunikation och information, 2004, 4. Hämtad: 2018-08-11.  
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:3271/FULLTEXT02.pdf  
6 Haglund, Färgens påverkan på mänsklig emotion vid gränssnittsdesign, 1 
7 Ryberg, Karl. Färger i vardagsliv och terapi - en bok om färgernas stimulerande effekt. Västerås: ICA  
bokförlag, 1999, 66 
8 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 67 
9 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 48 
10 Sällström, Pehr. Goethes färglära. Järna: Kosmos förlag, 1996, 138 
11 Block, Bruce. The Visual Story [Elektronisk resurs]. 2 ed. Focal Press, 2008, 145 
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2. Syfte 

Att belysa färgens påverkan är viktig och hjälpsam för en filmskapare. Kunskapen om 

färgkodning kan redan utnyttjas på manusstadiet för att förbättra en beskrivning av en 

karaktär. Dessutom kan en framtida filmskapare ta till sig kunskapen om färg och använda det 

i sina egna filmer. Syftet med uppsatsen är att undersöka om filmskaparna av Baby Driver 

(2017), Django Unchained (2012) och Blade Runner 2049 (2017) använder färgkodning av 

karaktärer. Dessutom ska det undersökas hur filmskaparna förhåller sig till den semiotiska 

teorin om associering med färg, dvs. om färgerna på kläderna av karaktärerna stämmer 

överens med karaktärens personlighet eller inte. I slutet ska jämföra om färgassociationen var 

lika eller olika mellan filmerna.  

 

2.1 Frågeställning 

I vilken grad används färgkodning som stilistiskt gestaltningsmedel av karaktärer i filmerna  

Baby Driver, Django Unchained och Blade Runner 2049? 

I vilken grad stämmer färgernas semiotik överens med karaktärernas personligheter? 

3. Allmänna avgränsningar 

En allmän begränsning jag gör är att fokusera på färgens betydelse i enbart den västerländska 

kulturen, då färg i andra kulturer kan ha en annan betydelse. Ett exempel på detta är att svart i 

den västerländska kulturen står för döden och sorg, men i Kina är det vit som är sorgens färg 

och som bärs vid begravningar.12 Ryberg tar också upp andra exempel om hur färg används 

på olika sätt i olika kulturer: ”I Orienten finns det ett utbrett bruk att bära rött till bröllop 

medan brudklänningen ju alltid ska vara vit hos oss”. ”Hos oss” tolkar jag som att han menar 

den västerländska kulturen, vilket visar återigen att färg används på olika sätt i olika kulturer 

och står för olika saker. Ett exempel på det är att dödens gudinna i den hinduiska mytologin 

porträtteras i rött, medan döden i judendomen illustreras i blått.13 ”Här öppnar sig ett 

outtömligt studiefält”, skriver Pehr Sällström om färgbruket i olika seder.14 I uppsatsen 

kommer jag därför endast behandla färgsemiotiken i den västerländska kulturen, då en 

bredare undersökning med hänsyn till färgassociationer i andra kultur skulle överskrida en 

rimlig omfattning. Dessutom fokuserar jag bara på färgkodningen av karaktärer i film, trots 

att färg har många flera funktioner i film än endast detta. Med färgkodningen av karaktärer 

                                                        
12 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 25 
13 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 26 
14 Sällström, Goethes färglära, 137 
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menar jag att jag kommer kolla på färgerna på kläderna som karaktärerna har på sig och vad 

dessa färger säger om karaktären. Detta gör jag för att få en kvalitativ undersökning och jag 

valde att fokusera på karaktärer för att de enligt min åsikt är mittpunkten i en berättelse. 

Berättelsen berättar om hur karaktärer är i början och hur de förändras med berättelsens gång, 

därför är varje berättelse karaktärsdriven.15 Med tanke på uppsatsen omfång väljer jag endast 

ut tre filmer som är begränsade till filmindustrin i USA. Grunden till avgränsningarna är att ju 

färre filmer jag undersöker, desto fler scener kan jag undersöka i dem. För att kunna jämföra 

användningen av färg valde jag tre filmer för att få ett bredare spektrum. För att få det mesta 

ur filmerna har dem utvalda filmerna en utpräglad estetisk stil genom att använda färg som 

berättarkomponent, vilket kommer motiveras utförligare under kapitlet Urval av filmer. Att 

jag håller mig till filmindustrin i USA är ytterligare en begränsning för kvalitetens skull och 

för att avgränsa filmurvalet. Urvalet av filmerna baseras på att de ska vara producerade eller 

delproducerade i USA, vilket betyder att en film också kan ha flera produktionsländer, men 

kravet är att ett av dessa länder är USA. Då USA, särskilt Hollywood, utvecklat en sorts 

standardisering av narrativ film kring 1939 är filmer från USA en bra utgångspunkt för 

uppsatsens analys.16 Däremot blir resultatet inte generaliserbart, då det finns många andra sätt 

att göra film på och eftersom varje land utvecklade sin egen filmindustri och ”cultural 

traditions”.17 Därför betyder det inte att resultatet jag får av analysen gäller för filmer i andra 

filmkulturer och filmindustrier. Likaså kan färgkodning användas på andra sätt och mer 

inkonsekvent eller konsekvent i andra filmer från USA, därför ger analysen ingen 

generaliserbar bild av färgkodning i amerikanska filmer.  

4. Tidigare Forskning  

4.1 Grundläggande kunskap om färg 

I den subtraktiva färgcirkeln, som används för målningar, tryck, tyg m.m., 

finns tre huvudfärger och tre kompletterande färger. 18 Premiärfärgerna, dvs. 

huvudfärgerna, är magenta (violett), gul och cyan (turkos). Sekundärfärgerna, de 

kompletterande färgerna, blandas ur de tre huvudfärgerna och är grön, blå och röd. De 

kompletterande färgerna är huvudfärgernas motsatser och finns på motsatta sidor av 

färgcirkeln.  

                                                        
15 McKee, Robert. Story: substance, structure, style, and the principles of screenwriting. New York: 
ReganBooks, 1997, 107 
16 Corrigan, Timothy; White, Patricia. The Film Experience. 4ed. Boston: Bedford/St.Martin’s, 2015, 218 
17 Corrigan; White, The Film Experience, 356 
18 Block, The Visual Story, 139-140 

Figur 1: Färgcirkel 
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Varje gång vi ser exempelvis magenta ser den inte likadan ut. Det beror på att färgens nyans, 

ljusstyrka och mättnad varierar.19 Nyans är själva färgen på färgskalan medans ljusstyrkan 

innebär hur ljust eller mörkt färgen är, dvs. hur nära den är svart respektive vitt. Mättnaden, 

dvs. klarheten, beror på hur ren en färg är. Är färgen till hundra procent ren har den en stark 

mättnad, men när den blandas men en annan färg och när det finns svarta, gråa eller vita toner 

i den, blir den smutsigare och gråare.  

4.2 Hur färg kan berätta något om en karaktär 

I The Visual Story av Bruce Block och i An Introduction to Film Analysis av Michael Ryan 

och Melissa Lenos beskriver författarna hur färg kan användas för att berätta något om 

karaktären utan att färgkoda dess kläder. Till exempel kan färg i miljön omkring karaktären 

signalera publiken om karaktären är en varm eller kall person.20 Ett sätt att göra det på är att 

omgiva karaktären med kalla färger om den är en avståndstagande eller depressiv person. Till 

kalla färger räknas blå, grön och cyan. Däremot används varma färger som röd, magenta och 

gul på och omkring karaktären när den har en varm och öppen personlighet. Karaktären i 

fråga kan bära varma eller kalla färger, men de kan även finnas i karaktärens miljö.21 En 

dyster omgivning berättar inte bara om att själva platsen är kall och kärlekslös, utan också att 

personen i miljön känner så.22 Det kan visa att personen ifråga är känslolös eller helt enkelt 

ensam. Färgerna i bilden bygger upp en stämning som förstärka karaktärens känslor eller 

situationen hen befinner sig i. En mörk, svart eller grå omgivning kan spegla karaktärens sorg 

och dystra humor, likaså som en färgfull omgivning speglar karaktärens glädje eller frihet.  

Bruce Block använder sig av ett exempel ur filmen The Shawshank Redemption, regisserad av 

Frank Darabont, 1994.23 Det finns två tydliga miljöer i filmen: fängelset och friheten. 

Fängelset är representerad med blå färg, som då är en kall färg. Friheten, dvs. landet utanför 

fängelset, skiner i röd bruna färger, vilket då signalerar värme. Om man överför färgerna i 

miljöerna på karaktärerna kan det ses som att karaktärerna i fängelset lever ett kallt och hårt 

liv, medans de mår betydligt bättre i friheten. Det är ett sätt att använda färg för att berätta 

något om karaktärernas liv eller personlighet.  

                                                        
19 Block, The Visual Story, 141-144 
20 Block, The Visual Story, 147-148 
21 Ryan, Michael; Lenos, Melissa. An Introduction to Film Analysis: Technique and Meaning in Narrative Film. 
New York: London: Continuum, 2012, 107 
22 Ryan; Lenos, An Introduction to Film Analysis, 105 
23 Block, The Visual Story, 166 
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5. Teori 

5.1 Semiotiken och Färgpsykologin  

Betydelsen av färg och vad vi associerar med färg är nära förknippat med semiotiken. I Möten 

med bilder står det att: ”Förenklat kan man säga att det är en teori om hur människor 

kommunicerar via tecken”. 24 Semiotiken behandlar teckenlära och hur tecken överför ett 

budskap till betraktaren. Alla tecken som bilder, texter och visuella uttryck som film, är 

budskapsbärare för tittaren. Teorin behandlar på vilka sätt budskapet i tecken blir iakttagna av 

tittaren och hur vi människor tyder budskapet i tecken som exempelvis bilder och filmer. Färg 

är ett tecken och ett element som vi får information genom och som därför kommunicerar 

med oss.25 Det fungerar som en budskapsbärare; vi associerar något med en färg och färgen 

används då för att förmedla oss denna associeringen, detta budskap. Ett enkelt exempel från 

vardagen är att en röd skylt betyder ”stopp”, fara, och en grön skylt betyder ”gå”, det är 

säkert. Vi förknippar färgerna med fara eller säkerhet och då används dessa färger för att 

förmedla detta budskap. Tittaren tolkar alltid informationen den får och använder den för att 

förstå filmen, dvs. att tolkandet är en aktiv process i vilken tittaren använder budskapet av 

exempelvis färg för att förstå filmens mening.  

Tolkningen av ett tecken, som en färg, beror på olika kulturella konventioner. 26 Det betyder 

att en färg kan ha olika betydelser i olika kulturer. Det hänger ihop med olika bruk kring färg 

som diskuterades tidigare under kapitlet Avgränsningar. Då det finns en länk mellan 

associeringar med färger och hur vi reagerar på en färg, kan även färgpsykologin påverkas av 

kulturella konventioner. I alla fall borde alltid frågan ställas om emotioner är kulturellt 

styrda.27 Innan jag går in på konventioner ska jag påminna om att Schachter- Singer- teorin 

påstår att människan först får en fysiologisk och sedan en psykologisk reaktion när den ser en 

färg. Tidigare togs det upp exemplet att vit är sorgens färg i Kina, medan sorgens färg är svart 

i den västerländska kulturen. ”Varje betraktare hämtar tolkningar från egna erfarenheter och 

minnen”, skriver Stefan F. Lindberg.28 När en betraktare från Kina har sett vit i sammanhang 

med begravningar kan den förknippa färgen med döden och likaså kan hen få en fysisk 

reaktion som hänger ihop med hens erfarenheter med färgen. En betraktare från västerländska 

                                                        
24 Eriksson; Göthlund, Möten med bilder, 42 
25 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 42;43 
26 Eriksson; Göthlund, Möten med bilder, 43 
27 Haglund, Färgens påverkan på mänsklig emotion vid gränssnittsdesign, 3  
28 Lindberg, Det fotografiska bildspråket, 114 
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kulturen däremot reagerar med stor sannolikhet annorlunda på vit, vilket beror på de olika 

kulturella konventioner. 

Andra kroppsliga reaktioner vi får genom färg är instinktiva och människan har utvecklat dem 

redan på stenåldern.29 Ett enkelt exempel är att blod är rött och färgen blir därför associerad 

med sår, död och fara. Men röd associeras även med aktivitet och värme, eftersom solen och 

soluppgången skiner i dessa färger och den signalerar oss att en ny dag har börjat.30 Vi går 

upp och gör aktiva handlingar och då höjs även vårt blodtryck. Däremot blir himlen blå och 

mörkare när det blir natt. Då är det dags att lägga sig och att vila och vårt blodtryck sänks. 

Dessa instinkter finns i oss ännu idag och därför påverkar färger våra kroppar och våra 

känslor mycket mer än vad vi noterar. 

5.2 Tabell 1: Analysverktyg 

Härefter går jag igenom färger och förklarar vad som händer fysiologisk när vi ser de ur 

färgpsykologins perspektiv, och vad vi associerar med den, dvs. ur semiotikens perspektiv.  

 

Rött 

 

Vi blir mer uppmärksamma och aktiva när vi ser röd - vi blir redo att försvara oss 

och blodtrycket och andningen ökar.31 Det ger en fördel i farliga situationer och 

visar att röd förknippas med fara.  

Då röd förknippas med fara förknippas det också med aggressiva eller våldsamma 

personer. Men å andra sidan är en välkänd association med röd kärlek. Dvs. att 

färgen förknippas med två helt olika saker och egenskaper. Grunden till varför röd 

också kopplas till kärlek är inte bara för att den är en varm färg, utan också för att 

människans hormonmängd ökar när vi ser färgen. 32 Det kan vara en grund till 

varför kvinnor i filmer som ska vara sexiga eller passionerad bär röda kläder.  

Rosa 

 

En nära släkt färg till röd är rosa.33 Rosa är en annan nyans av röd och uppfattas 

oftast som en feminin färg, då färgen bland annat bärs av unga tjejer/ barn. Därför 

står rosa också, lik vit, för oskulden. 

                                                        
29 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 66 
30 Haglund, Färgens påverkan på mänsklig emotion vid gränssnittsdesign, 1 
31 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 65 
32 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 66 
33 Risk, How to use color in film, 3 
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Blått 

 

Blå och röd är som dag och natt. Blå lugnar ner vår kropp och vi slappnar av. 

Kroppsliga reaktioner är då att vårt blodtryck går ner, att vi andas långsammare 

och att blinkarna blir färre.34  

Eftersom vi associerar blå med vatten, himlen, natt och delvis med snö eller is blir 

färgen i vår uppfattning till en kall färg.35 Ryberg drar kopplingen att en person 

som har en kall färg på sig är avståndstagande.36 Risk tar associationen med blå 

ett steg längre och påstår att den också förknippas med isolation.37 Men Ryberg 

säger också att färgen utstrålar prestige och professionalitet. 

Grönt 

 

Grönt påverkar oss mindre än andra färger och gäller därför för neutralt.38 Vi blir 

inte direkt passiva, men mer balanserade och lugnare. 

Grön finns allra mest i naturen och förknippas därmed med det lugna och 

fridfulla.39 När en person bär gröna kläder kan det utstråla att hen är harmonisk, 

men även förnuftig eller eftertänksam. Eftersom grön även står för ungdomens 

färg, uttrycker färgen hälsa och livslust.40 Risk associerar grön utöver med naturen 

även med mörker, korruption och svartsjuka.41 Då är det beroende på person eller 

situationen vilken effekt färgen får. 

Brunt Brunt är en naturlig färg och signalerar balans, uthållighet och pålitlighet, men 

färgen är mörk och drar inte uppmärksamhet till sig. 42 

Gult 

 

Gult går mot den varma och röda färgen, vilket för med sig att vi inte blir direkt 

lugn genom färgen. Ryberg säger att hjärnan blir stimulerad och att den jobbar 

mer effektiv.43 

Åsikterna om vad man associerar med gult är olika. Lindberg hävdar att den ljusa 

färgen verkar glad och utåtriktad.44 Utöver dessa egenskaper tar Sällström upp att 

                                                        
34 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 67 
35 Lindberg, Det fotografiska bildspråket, 79 
36 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 48 
37 Risk, How to use color in film, 5 
38 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 67-68 
39 Lindberg, Det fotografiska bildspråket, 73 
40 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 67-68 
41 Risk, How to use color in film, 5 
42 Horndahl, Ludvig. Färg Associationer. 2013. Hämtad: 2018-10-28. 
https://ludvighorndahl.wordpress.com/2013/09/26/farg-associationer/ 
43 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 67 
44 Lindberg, Det fotografiska bildspråket, 73 
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gult står för rörlighet och strävandet.45 Däremot är gult för Risk en symbol för 

galenskap, osäkerhet och naivitet.46 Det kan bero på situationen hur färgen tolkas. 

Violett 

 

Violett är en blandning av blå och röd. Kanske utstrålar den därför 

motsägelsefullhet enligt Lindberg.47 Men i film används lila gärna för att visa att 

något är fantasi eller fantasifullt och även mystisk.48 Utöver det säger Risk att lila 

kan verka olycksbådande precis som grön. 

Vitt 

Grått 

Vitt står i den västerländska kulturen för oskulden och för det goda, medan grått 

är intetsägande och en symbol för en känslolös eller stillastående karaktär.49 

Svart Associeras med sorg, död och det förbjudna.50 

 

6. Metod 

För att kunna besvara frågeställningen har jag läst in mig i den semiotiska teorin och i 

färgpsykologin. Semiotiken handlar om vad vi associerar med färg och färgpsykologi handlar 

om hur och varför vi reagerar fysiologisk på färg. För att få en översikt över vad vi associerar 

med färg gestaltade jag en tabell som finns med i teorikapitlet.  

Med kunskapen om färgsemiotik och färgpsykologi till grund har jag valt ut Baby Driver 

(2017), Django Unchained (2012) och Blade Runner 2049 (2017), tre filmer från USA, som 

har utpräglade estetiska stilar enligt min personliga uppfattning och enligt recensioner. Ur 

varje film analyserar jag fyra scener. Jag kommer inleda analysen till varje scen med en 

beskrivning av scenens innebörd i filmen. För att sedan skilja på vad som faktiskt syns i 

scenen och vad jag tolkar in, gör jag en denotativ och en konnotativ analys av varje scen. Jag 

vill först beskriva bilden på en denotativ nivå, dvs. jag beskriver bara vad jag ser utan att tolka 

in något. Sedan gör jag en konnotativ analys när jag beskriver färgerna som karaktärerna har 

på sig och vad färgerna står för enligt semiotiken. För att analysera om semiotiken stämmer 

överens med karaktärens personlighet och roll i filmen kommer jag efter den konnotativa 

analysen förklara närmare karaktärernas egenskaper och roller i filmen. Om semiotiken 

stämmer överens med karaktärens egenskaper i filmen är det en grund till varför filmskaparen 

har använt specifik denna färg för karaktären, för att förtydliga eller introducera deras 

                                                        
45 Sällström, Goethes färglära, 126 
46 Risk, How to use color in film, 4 
47 Lindberg, Det fotografiska bildspråket, 73 
48 Risk, How to use color in film, 6 
49 Lindberg, Det fotografiska bildspråket, 82;73 
50 Ryberg, Färger i vardagsliv och terapi, 26;35 
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personligheter och deras roll i filmen. Om det inte stämmer överens får det diskuteras varför 

det kan vara så. Efter att ha analyserat alla filmer jämför jag hur färgkodning och 

färgsemiotiken har används på karaktärerna och vilka likheter och skillnader det finns mellan 

filmerna.  

6.1 Urval av filmer 

Mary Risk nämner att färg i filmer används för att bland annat sätta tonen för filmen, dvs. om 

det är en mörk thriller eller färgglad komedi, men även för att representera karaktärsdrag och 

för att visa på en karaktärs eller handlings utveckling.51 Det visar att färg är ett hjälpmedel för 

att berätta berättelsen, den bidar till ett slags stil i filmen. Därför vill jag också välja ut filmer 

som har en gestaltande stil. Det vill säga att filmerna inte väljs ut beroende på popularitet eller 

för att de fungerar som representanter för genren. Filmen måste enligt omdömen och kritiker 

ha en utpräglad estetisk stil. 

 

Mitt första filmval är Baby Driver av Edgar Wright.52 Filmen är från 2017 och är inspelad i 

Amerika och Storbritannien. Filmens handling består i att Baby vill komma fri från den 

kriminella världen han har hamnat i. Jag hade sett filmen innan jag började skriva uppsatsen 

och la redan då märke till att färger används konsekvent i filmen. “Wright cleverly uses these 

colors to highlight various objects, characters, and confrontations of importance in Baby’s 

story”, är en kommentar ur Garret Smiths recension på Cinedelphia, Cinedelphias Film 

Festival homepage.53 Han är inte den enda som har studerad användningen av färger i filmen. 

På Film Comment skriver Michael Sragow i sin recension: “Doc, for example, never employs 

the exact same heist team twice, which gives Wright the chance to keep introducing and 

eliminating colorful supporting grotesques.”54 Författarna sätter fingret på varför jag valde att 

ha med Baby Driver: regissören använder färger medveten för att skapa en egen stil och för 

att berätta något, bland annat om karaktärerna. Om färgkodningen i filmen finns det också en 

video vilken kan vara en komplettering till analysen i denna uppsats.55  

 

När jag valde att denna uppsats skulle handla om färgkodning var det uppenbart för mig att 

jag ville analysera Baby Driver, då jag har sett en viss färgkodning redan första gången jag 

                                                        
51 Risk, Mary. How to use color in film [Elektronisk resurs]. StudioBinder, 2016, 1-2 
52 Baby Driver. 2017. [film]. Regi av Edgar Wright. 
53 Smith, Garret. Baby Driver: an exercise in primary colors. 2017. Hämtad: 2018-10-27. 
http://cinedelphia.com/baby-driver-an-exercise-in-primary-colors/ 
54 Sragow, Michael. Deep Focus: Baby Driver. 2017. Hämtad: 2018-10-27. 
https://www.filmcomment.com/blog/deep-focus-baby-driver/ 
55 Baby Driver Color Coded Characters. 2017. [video]. Hämtad: 2018-12-09.  
https://www.youtube.com/watch?v=Sv7SiLVzFzw&t=204s 
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såg filmen och för att den sist nämnda videon stärkte mina tankar om att det finns färgkodning 

i filmen som man kan analysera. Sedan blev det en utmaning att hitta två filmer till som 

använder färg som gestaltningsmedel och helst då på karaktärer. Jag började med att söka på 

internet med sökorden som färgkodning, bästa filmer (olika årtal) och stil, i förhoppningen att 

jag skulle hitta en film som jag hade sett och där jag mindes att färg används som 

gestaltningsmedel. Att jag hittade nästa film, Django Unchained, är tack vare en video på 

Youtube som handlar om kostym, scenografi och färgval i filmer och som har Django 

Unchained som exempel (02:51).56 I videon uppmärksammade jag att huvudkaraktärens 

kläder ändras i filmen. Det väckte mitt intresse att undersöka varför kläderna ändras i filmen 

och om det kan ha med en karaktärsutveckling att göra.     

 

Django Unchained blev regisserad av Quentin Tarantino i Amerika år 2012. 57  Filmens 

handling består i att Django ska rädda sin fru från slaveri. Ett antal recensioner handlar om de 

olika färgpaletter i filmen som används för att färgkoda olika miljöer.58 Även filmfotografen 

beskriver hur den visuella stilen av filmen genomfördes och hur färgglada färgpaletter 

användes, vilket inte används ofta i biofilmer.59 På grund av vad kritiker skrivit och 

uttalanden av fotografen bedömde jag att filmen är visuellt mycket utvecklad. Utöver det 

väckte färgbytet på Djangos kläder mitt intresse och det var en grund för mig att undersöka 

vad bland annat färgbytet skulle representera. 

 

Den sista film jag valde att undersöka är Blade Runner 2049 av Denis Villeneuve, publicerad 

2017.60 Filmens handling består i att Replikanten K, en robotaktig människa, ska uppfylla ett 

uppdrag, vilket förändrar hans syn på deras värld. Filmen blev rekommenderat till mig med 

tanken att den kan vara passande att undersöka i min uppsats, då filmen använder färg som ett 

gestaltningsmedel. Blade Runner 2049 fick många positiva omdömen om filmens visuella stil: 

”The sequel to Ridley Scott’s 1982 classic manages to be both visually stunning and 

philosophically profound”, skriver Mark Kermode i The Guardian.61 Miriam Harris skriver: 

                                                        
56 The effects of color and costume design in film. 2016. [video]. 02:151. Hämtad: 2018-10-27. 
https://www.youtube.com/watch?v=p24xlBATMfg 
57 Django Unchained. 2012. [film]. Regi av Quentin Tarantino. 
58 Wing, Eleanor. Django Unchained. 2015. Hämtad.: 2018-10-27. 
http://sites.psu.edu/analyzenetflixandchill/2015/09/03/django-unchained/ 
59 Murphy, Mekado. Visualizing Django Unchained. 2013. Hämtad: 2018-10-27. 
https://carpetbagger.blogs.nytimes.com/2013/02/06/visualizing-django-unchained/ 
60Blade Runner 2049. 2017. [film]. Regi av Denis Villeneuve. 
61 Kermode, Mark. Blade Runner 2029 review – a future classic. 2017. Hämtad 2018-10-27. 
https://www.theguardian.com/film/2017/oct/08/blade-runner-2049-review-a-future-classic 
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”Blade Runner 2049 is a visually exceptional film”, i Digital Arts.62 På Youtube finns det 

flera recensioner om hur färg används i filmen för att berätta något om karaktärerna. 63 Men 

ingen nämner om det finns en slags färgkodning av karaktärerna. I trailern syns att 

huvudkaraktärerna bär mörka kläder genom filmen, men samtidigt syns det centrala 

bikaraktärer i trailern som har färgade kläder på sig.64 Då undrade jag vad deras färger står för 

och om huvudkaraktärernas mörka kläder ändras under filmens gång. Alla dessa frågor 

intresserade mig och ledde till att jag ville undersöka filmen.  

 

Recensionerna om filmerna sökte jag upp till ett senare tillfälle, efter att jag hade valt ut 

filmerna för analysen. Jag kan inte påstå att recensionerna påverkade min analys på något sätt, 

jag skulle hellre säga att de och filmerna på Youtube var en hjälp för mig för att få bekräftat 

att det finns en slags färgkodning i filmen. Sedan blev det min uppgift att se och analysera 

färgkodningen och att använda recensioner och videor som kompletterande uppgifter till 

analysen.  

 

6.2 Filmscener 

Som jag redan nämnt menar Risk att en av många effekter som färg kan ha är att visa på en 

karaktärs personlighet och en förändring av karaktären. Därför vill jag fokusera på bilder där 

karaktärerna syns för första gången och vilka färger de har på sig då, vilket visar hur de är 

färgkodade. Frågan är då vilka karaktärer jag kommer välja ut att visa och det kommer vara 

de centrala karaktärerna i filmen, dvs. huvudpersonerna och viktiga bipersoner. Sedan ska jag 

också studera om färgerna som karaktärerna har på sig förändras och varför de gör det, till 

exempel på grund av karaktärsförändringar, vilket som Risk nämner. Manusförfattaren 

McKee förklarar att ”characters are the creatures who are revealed and changed by how they 

choose to act under pressure”.65 En karaktärsutveckling händer när karaktären blir ställd på 

prov – när karaktären måste göra val avslöjas hens natur och hur hen verkligen är. Med denna 

utveckling kan även karaktärernas kläder och dess färger ändras och färgerna kan då stå för 

karaktärens nya personlighet. Jag kommer då också analysera scener där den nya 

                                                        
62 Harris, Miriram. How Territory Studio created tangible screen graphics for Blade Runner 2049. 2018. 
Hämtad: 2018-10-27 https://www.digitalartsonline.co.uk/features/motion-graphics/how-territory-studio-created-
subtle-yet-brilliant-screen-graphics-for-blade-runner-2049/ 
63 Deep Dive – Blade Runner 2049: a color analyses. 2017. [video]. Hämtad: 2018-10-27. 
https://www.youtube.com/watch?v=bJbR4O98UKo 
64 Blade Runner 2049 – Official Trailer. 2017. [video]. Hämtad: 2018-10-27. 
https://www.youtube.com/watch?v=gCcx85zbxz4 
65 McKee, Story: substance, structure, style, and the principles of screenwriting, 106 
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personligheten av karaktären syns på klädfärgen.  

 

6.3 Litteratur om tidigare forskning och praxis gällande färg   

Boken Möten med bilder är skriven av professorn Yvonne Eriksson och professorn Anette 

Göthlund och handlar om hur vi tolkar bilder och liknande information. De utgår från den 

semiotiska teorin och visar och diskuterar verktyg för att analysera bilder. Möten med bilder 

kommer till användning i teori och analysmetoden.  

Färgforskaren och psykologen Karl Ryberg skriver i boken Färger i vardagsliv och terapi om 

färgpsykologi - och hur vi reagerar på färger - och vad vi associerar med färger. Vidare 

redogör författaren för hur färg kan användas i medier, undervisning och terapi. Färger i 

vardagsliv och terapi är en viktig källa för uppsatsen teori om färgpsykologi och 

färgsymbolik. 

I boken Goethes färglära skriver docenten Pehr Sällström om Johann Wolfgang von Goethes 

kunskap om det breda spektrumet, bland annat hur färg påverkar människor och vad vi 

associerar med färg. Goethes färglära är en kompletterande källa till färgpsyologi och 

färgsymbolik. 

Sonja Haglunds kandidatexamen Färgens påverkan på mänsklig emotion vid 

gränssnittsdesign handlar om färg och hur färg påverkar människor, men är sedan inriktat på 

färg i samband med informatik. I uppsatsen används också semiotisk teori och Schachter-

Singer-teorin. Källan användes för att göra mig mer bekant med Schachter-Singer teorin som 

passade att användas i denna uppsats.   

I Det fotografiska bildspråket fokuserar fotografen Stefan F. Lindberg på stillastående bilder. 

Färgsymbolik och bildanalys är bara en liten del av litteraturen, då boken tar upp många 

aspekter om fotografi, som komposition, ljus och format. Litteraturen används både i 

uppsatsens analysverktyg och färgsymbolik. 

 

6.4 Analysstrategi 

För att analysera bilderna ur filmerna ska jag använda mig av den semiotiska teorin. I Möten 

med bilder beskriver Eriksson: ”Att använda semiotiken som metod innebär att man tolkar 

bildens olika element som tecken för någonting”. 66 Jag kommer endast tyda elementet färg i 

bilderna och vad färgen står som tecken för, i detta fall med vilka egenskaper och 

                                                        
66 Eriksson; Göthlund, Möten med bilder, 44     
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karaktärsdrag färgen associeras med. Jag har valt fyra bilder ur varje film som representerar 

en scen. Varje scen analyseras var för sig och varje film analyseras var för sig. Innan jag 

sätter igång med analysen ska jag ge en kort och allmän beskrivning av filmen. Vad som 

utspelar sig i varje scen och vilka karaktärerna är kommer jag först beskriva i sista steget av 

analysen när jag beskriver bildens kontext. Efter varje film gör jag en kort sammanfattning 

om användningen av färgerna innan jag går till nästa film. 

När jag analysera bilderna måste jag kunna skilja på vad som faktiskt syns i scenen och vad 

jag tolkar in. Därför ska jag göra en denotativ och en konnotativ analys av varje bild. Dessa 

två uttryck är också en del i den semiotiska teorin.  

Denotativ analys 

Den denotativa analysen innebär att jag endast beskriver det jag ser i bilden utan att tolka in 

något.67 Lindberg beskriver det som att man beskriver motiven som finns i bilden.68 Jag 

beskriver också vilka färger karaktärerna har på sig. 

Konnotativ analys 

I nästa steg gör jag en konnotativ analys, vilket betyder att jag får tolka elementen i bilden 

nu.69 Med semiotiken till grund beskriver jag vad som associeras med färgerna i bilden.  

Bildens kontext och tolkning 

Det sista steget i analysen som Eriksson beskriver är att man ”tolkar slutligen deras innebörd i 

relation till bildens kontext”.70 Bildens kontext beror då på scenens kontext, dvs. vad som 

händer i berättelsen just nu. Det är först här jag ska beskriver vad som faktiskt händer i 

scenen. Jag ska jämföra om tolkningarna av färgerna stämmer överens med berättelsen. Till 

exempel kommer det fram i den delen om karaktärerna i bilden har de egenskaper som jag har 

förknippat med färger de har på sig. Om tolkningen av färgen inte stämmer överens med 

karaktärens verkliga egenskaper har filmskaparen kanske använt färgsemiotiken på ett annat 

sätt och vilken effekt det får diskuteras då. 

 

 

 

                                                        
67 Eriksson; Göthlund, Möten med bilder, 44     
68 Lindberg, Det fotografiska bildspråket, 113 
69 Eriksson; Göthlund, Möten med bilder, 44     
70 Eriksson; Göthlund, Möten med bilder, 44     
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7. Analys 
 
7.1 Baby Driver, 2017, Edgar Wright 

Filmen handlar om hur huvudkaraktären Baby försöker att ta sig ur sin kriminell omgivning 

som han har hamnat i.  
 
Färgkodning av huvudkaraktärerna 

I scenen, som inträffar efter halva filmen, ser vi gänget som huvudkaraktären Baby ofrivillig 

är en del av. De möter precis en vapenhandlare för att köpa nya vapen för nästa bankrån där 

Baby, som vanligt, ska köra flyktbilen. 

 

 

 

 

 

 

 

Denotativ: Fyra personer på rad är filmade framifrån. Bakom dem är väggar. Ljus syns bakom 

personerna och ett skarpare ljus syns mellan två av personerna till höger. Framför de i undre 

halvan av bilden syns ett slags mörkt tyg. Person nr. 1 (från vänster till höger) har en manlig 

kroppsbyggnad och kort hår. På sig har hen en blek tröja och över den en jacka. Tyget på 

jackan som täcker överkroppen är mörkt, men tyget som täcker armarna är blekt. Över 

personens överkropp hänger två snören. Person nr. 2 har också en manlig statur och mycket 

kort hår. Hen bär en röd tröja och en tjockare röd jacka. Person nr. 3 har en smalare figur och 

mer hår. Hen bär ljuslila tyg ner till magen, och en tjockare ljuslila jacka över det. Person nr. 

4 har en manlig statur med kort hår. Hen bär endast mörkt tyg; en mörk tröja och en mörk 

jacka.   

Konnotativ: Den yngsta killen längst till vänster, Baby, har hörlurar i och bär neutrala färger 

som vit/ grå och svart. Mannen bredvid honom, Bats, bär endast röda kläder. Bredvid honom 

står en kvinna, Darling, som bär en ljuslila topp och en ljuslila pälsjacka. Mannen längst till 

höger, Buddy, är klädd i svart. De står i en mörk byggnad, bara enstaka ljuskällor finns och 

framför dem ligger en presenning. Babys vita linne associeras då med det rena. Bats röda 

färger kan stå för våld och hat eller kärlek och passion. Darlings ljuslila förknippas med det 

Figur 2: Baby Driver, 1:01:52. Babys gäng möter en vapenhandlare. 



 
 
 

16 

barnsliga, med oskulden, med lekfullhet men även med det mystiska och olycksbådande. 

Buddy har endast svart på sig vilket står för döden.  

Kontext: Babys 70-tal, ungdomliga, svart-vita kläder skiljer sig från de andras kläder. Han 

smälter, bortsett från åldern, även stilmässigt inte riktigt in i gänget. Grunden är  att hans 

personlighet inte passar in i det kriminella gänget. Baby har genom hela filmen ett ljust linne 

på sig och i filmen kommentas det som att Baby inte vill smutsa ner sig och sitt samvete.71 

Han vill vara så ren som sitt vita linne och inte ha något med våldet att göra. Det är en logisk 

slutsats då Baby avskyr våldet, då han har en renare själ än resten av gänget.  

Bredvid Baby står hans motsats; gängets onda Bats. Han bär endast röda kläder och i detta fall 

står det inte för kärlek eller passion, utan i sammanhang med hans våldsamma karaktär står 

den röda färgen precis för det: våld, blod och hat. Till exempel slutar denna scen med att han 

skjuter vapensäljaren och alla andra i byggnaden förutom hans egna gäng. Även i andra 

situationer i filmen är det han som griper till vapen först.  

Darling, kvinnan i gänget, spelar mycket på sin sexualitet. Hon är motsatsen till oskyldig. Hon 

beter sig sexig, klär sig också så och leker mestadels med livet. Genom hela filmen bär hon 

bara ljusa, tjejiga kläder. De har alltid någon slags lila eller röd ton, som står för hennes 

lekfulla karaktär och som spelar på hennes kvinnlighet.  

Hennes pojkvän är mannen bredvid henne, Buddy. Precis som Baby bär svart vitt, Bats röd 

och Darling lila genom filmen, bär han bara svart eller mörkblåa kläder. Han är ingen ond 

karaktär som man kanske kan tänka när man ser honom klädd i svart. Buddy är den tuffa i 

gänget, men han har i början inga onda avsikter som till exempel Bats har. I slutet av filmen, 

efter Darlings död, vänder han sig mot Baby och lever då  upp till färgens konnotation till 

döden.  

 

 

 

 

 

                                                        
71 Baby Driver. 2017. [film], Edgar Wright. 0:10:39  
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I mitten av filmen ser vi Debora, som är precis på väg att gå på dejt med Baby. Debora är 

hans stora kärlek och vice versa. 

 

 

 

 

 

 

Denotativ: I mitten av bilden står en person, fotograferad framifrån. Hen står i en 

dörröppning. Till höger och vänster om personen är glasplattor med färgglada ljus. Personen 

har mycket hår och gult långt tyg. Över det gula bär hen ett kortare blått tyg. På detta tyg 

sitter mönster av olika färger.  

Konnotativ: En ung kvinna, Debora, står i en dörröppning till en byggnad. På fönstren av 

byggnaden syns delar av texter eller bilder i neonfärger. Hon bär en gul klänning och en 

ljusblå jacka, på vilken det sitter små brodyrer. Hennes gula klänning kan stå för glädje och 

öppenhet om man går efter Lindbergs associationer med gul. Risk däremot associerar gult 

med galenskap och naivitet.  

Kontext: Debora bär färgglada kläder i sin fritid och oftast gul. Risks associationer med 

färgen gul, dvs. galenskap eller osäkerhet, passar inte in här, då Debora helt enkelt inte 

presenteras med dessa karaktärsdrag. Hennes gul står för glädje, spontanitet och det unga – 

hon bringar färg in i Babys liv. Det är ett exempel på att en färg kan signalera olika saker och 

vad publiken uppfattar beror på hur karaktären presenteras. Vore Debora en lögnare eller 

bedragare skulle gul inte längre stå för glädje utan mer för galenskap i så fall. Debora är 

mycket lojal gentemot Baby men blir därmed naiv, då hon underskattar Babys farliga jobb 

och litar blind på honom. Därmed passar också Risks association med naivitet på Debora.  

 

 

 

 

Figur 4:  Baby Driver, 0:10:20. Den tuffa Buddy  
och gängets tjej, Darling. 

Figur 5: Baby Driver, 0:21:25. Gängets onda  
psykopat, Bats.  

Figur 3: Baby Driver, 0:43:44. Debora går på dejt med Baby. 
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Färgkodning av Babys utveckling 

Bilden visar en av de första scenerna i filmen, där Baby är på väg att köpa kaffe för gänget.  

 

 

 

 

 

 

Denotativ: en person är fotograferad framifrån. Bakom personen syns gulaktig avlång 

material och en ljus vägg. Personen har kort brunt hår och snören hänger från öronen ner till 

byxorna. Hen bär ett vitt tyg och över det bär hen en jacka. Tyget av jackan som täcker 

överkroppen är svart och tyget över armarna är vit.  

Konnotativ: Killen på bilden, Baby, befinner sig framför en byggnad. Han bär hörlurar och 

har på sig sitt vita linne och sin svart-vita jacka. Vitt står för det rena, svart för döden. 

Kontexten: I början av filmen vill Baby inte ha något att göra med våldet i sin värld. Trots att 

hans jobb som flyktbilsförare är illegal, har han själv aldrig skadad en  människa. Det kan då 

vara en logisk slutsats att hans vita linne står för hans rena samvete. Men det svarta på hans 

jacka kan stå för döden som han kommer i kontakt med i den kriminella världen.  

 

I slutet av filmen har Baby dödat en medlem av gänget och är på flykt från polisen.  

 

 

 

 

 

Denotativ: I mitten av bilden syns en person i halvbild. Bakom personen syns det väggar i 

gråa och gröna toner. Längst upp till höger om personen sitter två ljuskällor. Personen bär 

grått tyg. På tyget syns det röda prickar.  

Figur 6: Baby Driver, 0:06:35. Baby på väg till gänget. 

Figur 7: Baby Driver, 1:36:34. Baby, jagad av polisen. 
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Konnotativ: Baby står i ett rum med taklampor, färgerna i rummet är bleka. Han bär en grå 

tröja med blodfläckar. Grå står för känslolös och stillastående. 

Kontext: Det är nu i slutet som Baby är mest rastlös. Han sätter ner foten och kräver att lämna 

sitt gamla liv bakom sig. För det måste han ta svåra beslut som att döda de personer som 

håller honom i denna värld. Han är mycket bestämd och agerar, därför skulle jag inte säga att 

det gråa står för stillastående. Han är kanske känslolös i den mening att han har mindre 

medlidande eller omtänksamhet och gör allt för att komma fri. I början av filmen 

kommenteras det att Baby en dag kommer göra sig smutsig och få blod på sina händer.72 Det 

är precis det som har hänt. Därför tolkar jag att kläderna ändrades från vitt till grått för att 

signalera Babys förändring från ett rent till ett smutsigt samvete. Utöver det visar de röda 

blodfläckarna på våldet som Baby använder sig av nu. 

Sammanfattning av Baby Driver 

Det syns att karaktärerna i gänget och Debora är färgkodade. Kläderna säger mycket om deras 

personlighet och färgernas semiotik stämmer också mestadels överens med karaktärerna. 

Trots det måste man tolka färgernas semiotik efter filmens kontext. Dvs. att Bats röd står för 

våld och inte för kärlek, för att han är en våldsam person. Likaså står Deboras gul inte för 

galenskap utan för bland annat livsglädje. Vilken färgassociation som är den passande hänger 

alltid ihop med hur en karaktär presenteras.   

 

7.2 Django Unchained, 2012, Quentin Tarantino 

Filmen handlar om huvudkaraktären Django som vill befria sin fru Broomhilda från slaveri. 
 
Färgkodning av huvudkaraktärerna 

Django (t.v.) och Schultz (t.h.) möter för första gången Candy som är ägaren av Djangos fru 

Bromhilda. 

 

 

 

 

 

                                                        
72 Baby Driver. 2017. [film]. Edgar Wright. 0:10:48 

Figur 8: Django Unchained, 1:12:07. Djangos första möte med Candy. 
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Denotativ: Fyra personer på olika positioner står i ett rum. Mellan de två närmaste personer 

finns det utrymme så att man kan se den tredje personen som står längre bak i rummet. 

Bredvid närmaste personen till höger står en person längre bak. Person nr. 1 (från vänster till 

höger) är bortvänd till person nr. 2 längre bak i rummet och bär en grön jacka. Person nr. 2, 

som står i bakre delen av bilden, bär en mörkröd kostym från topp till tå. Person nr. 3 är också 

bortvänd för att titta på person nr. 2 och bär en grå kostym. Person nr. 4 bär en liknande grå 

kostym och ett svart objekt på huvudet.  

Konnotativ: Fyra män i bilden tittar på varandra. De står i ett rum med röd tapet. Männen 

närmast kameran och har gröna (Django) respektive gråa (Dr. Schultz) kläder på sig. Grön 

står då för harmoni och förnuftet eller för  mörker, korruption och svartsjuka. Grå associeras 

med att vara stillastående och emotionslös. Röd som Calvin Candy bär står för kärlek och 

passion eller våld och blod. Karaktären längst till höger bär en liknanden grå kostym som Dr. 

Schultz. 

Kontext: Candys röda kostym passar mycket bra till hans karaktär, eftersom han är lika 

våldsam som Bats i Baby Driver. Enda skillnaden är att han själv inte dödar utan att han har 

tjänstemän som gör det åt honom. Candy gillar att titta på hur andra dör eller bli skadad och 

har inget dåligt samvete. Dr. Schultz har en väldig lugn karaktär, det finns inget tillfälle i 

filmen då hans temperament tar över. Men för det är han inte känslolös, han har mycket 

empati och medlidande och är alltid i rörelse, dvs. att han inte är stillastående. Det gråa står i 

detta fall för hans lugna, nobla karaktär. I en del av filmen bär Django gröna western kläder. 

Han håller sig själv oftast under kontroll och verkar lugn, men det finns tillfällen då han 

provocerar Candy och hans män, men fortfarande med en väldig lugn utstrålning. Jag tolkar 

det som att kläderna ska utstråla förnuft och att de ska understryka hans lugna karaktär. Att 

färgen står för korruption är utesluten och svartsjuka passar endast om man betraktar att han 

är svartsjuk på Candy, eftersom Candy äger Broomhilda som egentligen ”hör till” Django.  

 

 

 

 

 

 Figur 9: Django Unchained, 1:10:03.  
Slavägaren Calvin Candy.  

Figur 10: Django Unchained, 0:29:18.  
Djangos följeslagare Dr. King Schultz. 
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Färgkodning av Djangos utveckling 

Det här är en av de första scenerna och första gången vi ser Django, som då är en slav.  

 

 

 

 

 

 

Denotativ: En man med utestående hår står i en mörk miljö. Bakom honom syns avlånga 

objekt och personens kropp är täckt av ett brett, brunt tyg. 

Konnotativ: Django befinner sig i skogen mitt i natten och han håller ett brunt täcke över sin 

överkropp. Brunt är neutralt och associeras med stabilitet, trygghet, men också med smuts och 

passivitet. Då färgen är mörk drar den ingen uppmärksamhet till sig. 

Kontext: Han har rufsig hår och det enda som håller honom varmt är det bruna täcket. Färgen 

är neutral och osynlig, precis som han. I hans värld signalerar den ingen trygghet utan smuts 

och smuts är det som andra ser när de ser på honom. Han är osynlig, smutsig och passiv i den 

delen av filmen.  

 

Scenen, en femtedel in i filmen, visar Django efter första gången då han någonsin fick välja 

sina egna kläder. 

 

 

 

 

 

 

 

Denotativ: En person i mitten av bilden sitter på ett djur. Bakom de går ett antal personer. 

Diagonalt är hälften av bakgrunden i en brun ton och andra hälften i en grön ton. Några växter 

Figur 12: Django Unchained, 0:29:18. Django  
väljer sina egna kläder. 

Figur 11: Django Unchained, 0:09:30. 
Django som slav i början av filmen. 
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står i bakgrunden och ett vitt långt objekt går från bildens vänstra överkant till bilden högre 

överkant. Personen på djuret är klädd i blått från topp till tå och runt hans hals hänger vitt tyg.  

Konnotativ: Mannen, Django, sitter på en häst och bakom honom syns människor gåendes 

omkring. De befinner sig på ett inhägnat område. Den mörkblåa färgen på hans kostym är en 

kall färg och kan stå för avståndstagande eller också för prestige.  

Kontext: I första bilden hade han bara ett mörkt brunt på sig och var osynlig som alla andra 

slavar. I en intervju med filmteamet säger skådespelaren Jamie Foxx som spelar Django: “A 

slave who’s never worn anything but a sack […] wants to pick up his own outfit. He gonna 

pick something everybody’s gonna see”.73 

Precis som skådespelaren säger är färgen svårt att missa och den sticker ut från de andras 

kläderna. Han valde kläder som verkar kolossala och prestigefulla. Han har fått en helt ny 

status i samhället och vill klä sig som det, nästan som en kunglighet. Därför skulle jag inte 

säga att färgen ska visa avståndstagande utan mer prestige.  

 

Scenen är en av de sista i filmen och händer efter att Candy är död och Django väntar på att 

Candys villa ska explodera.  

 

 

 

 

 

 

Denotativ: En person står i mitten av bilden. Hens händer ligger på höfterna, hen har ett 

avlångt objekt mellan läpparna. Hen bär två runda objekt på ögonen och ett objekt på 

huvudet. Bakom honom syns plantor och två avlånga stenar. Personen bär en guldig och 

rödaktig väst och en röd kavaj.  

                                                        
73Django Unchained: The Costume Designs of Sharen Davis. 2013. [video]. 02:18. Hämtad: 2018-10-27. 
https://www.youtube.com/watch?v=12_pb-Q8TSs&t=262s 

Figur 13: Django Unchained, 2:40:17. Django  
efter hämnden på Candy. 
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Konnotativ: Django står rökandes innanför grinden av ett område och bär Candys kostym. 

Västen är guld och röd och jackan han har på sig är mörkröd. Röd står då för kärlek eller 

passion eller våld och blod. 

Kontext: Django har Candys kostym på sig, vilket visar hans sista stora förändring; att han har 

fått makten över Candy och hans tjänstemän nu. Men hans karaktär har inte ändrats till ond; 

han har inte blivit ond som Candy, han dödar endast dem som har skadad honom tidigare. 

Han använder fortfarande våld som innan, men bara mot de som använder våld mot honom. 

Kanske kan det stå för en blandning av makt, våld och passion. Passion för att det är nu han 

agerar för att nå sitt mål och då han gör allt för att uppnå det.  

Sammanfattning av Django Unchained 

I filmen används färger mycket för att visa en förändring av huvudkaraktären, till exempel 

Djangos första karaktärsutveckling. Den händer när Django börjar ett liv där han får träffa 

egna val och där börjar man se hans äkta personlighet skulle jag säga. Den bruna färgen han 

hade i början av filmen passar inte till hans äkta personlighet, men den blåa kostymen säger 

mycket mer om honom. Kostymen har en stark blå färg för att synas och för att blått är 

prestigefull eller ädel. Jag tycker att den också ska symbolisera att han faktiskt har en mer 

”ädel” personlighet än andra karaktärer; att han har en god personlighet, en känsla för rättvisa 

och viljan att hjälpa andra som blir förtryckta.  Överlag är de andra karaktärer färgkodade, då 

den behärskade Dr. Schultz bär grå och den onde Candy bär röd. Men deras karaktärer ändras 

inte genom berättelsen och därför syns ingen förändring av deras kläder som det syns på 

Djangos.  
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7.3 Blade Runner 2049, 2017, Denis Villeneuve 

Replikanten Officer K, som är en robotaktig människa, får uppdraget att hitta ett barn som har 

blivit fött av en replikant – något som man tänkte var omöjligt. På sin väg träffar K på fadern 

till barnet, Rick Deckard, och replikanten Luv, vars mål också är att hitta barnet.  

Färgkodning av huvudkaraktärerna 

Scenen, en femtedel in i handlingen, visar första mötet mellan K och Luv då K vill få 

information från henne. 

 

 

 

 

 

 

 

Denotativ: Två personer tittar på ett objekt i bildens vänstra nederkant. Rummet de är i har 

mörka väggar och långdragna ljuskällor sitter över personerna. Person nr. 1 (från vänster till 

höger) har kort hår och en mörkgrön tröja på sig. Över den sitter en lång mörkgrön jacka med 

en brunaktig krage. Person nr. 2 har en smal figur och kostymen hon bär är vit.  

Konnotativ: K, till vänster, och Luv, till höger, står i ett rum med tjocka, mörka väggar. 

Rummet är endast belyst av taklamporna. Båda tittar ner på en öppen låda. K är klädd i en 

mörkgrön, nästan svart tröja, och han bär en lång, mörkgrön jacka med en brun pälskrage. 

Luv sticker ut med sin vita kostym. Ks mörkgröna är en fridfull färg, en neutral färg, och kan 

signalera förnuft och eftertänksamhet eller mörker och korruption. Luvs vita står för det rena 

som oskulden eller för en ren själ. 

Kontext: Både K och Luv är mycket behärskade och känslolösa. För några i filmen är K den 

goda, för andra är han den onde. Men mot slutet av filmen kämpar han för det goda, vilket gör 

honom mer ärbar. Då han som en robotaktig människa har en lugn personlighet passar grönt 

till viss del. Han är också förnuftig och blir eftertänksam när han konfronteras med allt 

farligare sanningar. Men samtidigt är han tränad för att döda och institutionen han jobbar för 

är korrupt och vill dölja sanningar, vilket också färgar av på honom. Därför associerar jag 

hans grön med hans lugna och eftertänksam karaktär, men också med mörkret och 

korruptionen han är en del av. Luv borde vara en väldig god person då hon är klädd i vitt, men 

Figur 13: Blade Runner 2049, 0:34:11. Första mötet mellan K och Luv. 
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det är hon som är antagonisten i filmen. Hon går över lik för att uppnå sina mål. Hon borde 

vara en symbol för döden och bära svart i så fall, men jag tror att det vita står i hennes fall för 

den sterila karaktären som hon är.    

 

Scenen är en av de sista som visas i filmen och visar K och Deckard efter att ha överlevt den 

slutliga kampen mot Luv. 

 

 

 

 

 

 

Denotativ: Två personer syns i bilden. Personen närmast kameran är bortvänd mot personen 

längre bak i bilden och vice versa. Bakom dem i högre sidan av bilden står en byggnad. Deras 

omgivning är vit och vita prickar syns omkring dem i bilden. Person nr. 1 (från vänster till 

höger), som står längre bort, har kort ljust hår och röd färg på sidan av huvudet. Hen bär en 

gråaktig tröja och jacka. Person nr. 2 har röda linjer vid sidan av huvudet och närmast halsen 

syns brunt tyg som övergår till grönt tyg på axlarna. 

Konnotativ: Deckard, till vänster, och K, till höger, står ute i snön och tittar på varandra. Både 

han och Deckard är sårade. K har samma kläder på sig som i början av filmen. Deckard har en 

grå tröja på sig och en grå jacka, vilket då associeras med känslolöshet och stillastående. 

Kontext: Deckard har varit i ”pension” innan K hittade honom. Han bodde långt bort från 

andra människor. Han är en kall och avståndstagande karaktär, men han är inte ond. Därför 

skulle också färgen blå passa till honom. Mot K visar han inte många känslor än fientlighet 

och det är först nu i slutet som han tinar upp lite. Det gråa kan visa att han är känslomässig 

skadad eller död och att han är likgiltig inför om han dör eller inte.  

 

 

 

 

 

Figur 14: Blade Runner 2049, 2:29:36. Sista scenen mellan K och Deckard. 
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Karaktärsutveckling av Luv 

Efter halva handlingen är Luv i denna scen på väg att mörda Ks chef. 

 

 

 

 

 

 

Denotativ: En person står i mitten av bilden. Bakom hen är ljusa väggar och en mörk 

omramning runt glas. Personens blick är riktad framåt och hen bär rött tyg och över det grått 

och vitt tyg.  

Konnotativ: Luv står i ett sterilt vitt rum, bakom henne är ingången till rummet. Hon bär en 

röd polotröja och en vit jacka. Insidan av jackan är grå till svart. Det röda kan stå för kärlek 

eller våld, det vita för renheten och det svarta för döden eller sorg. 

Kontext: Luvs röda tröja har en stark färg och i sammanhang med hennes avsikter associerar 

jag det med våld och aggression. Röd och svart, som insidan av jackan, borde vara hennes 

färger genom filmen eftersom dessa två (röd för våld och svart för döden) beskriver hennes 

karaktär och roll i filmen bäst. Den vita jackan fungerar som en täckmantel, så att hon verkar 

god på utsidan för att hemlighålla det onda på insidan. Men nu, när hon står öga mot öga med 

Ks chef för att döda henne, gömmer hon sig inte bakom en god fasad utan visar vem hon 

verkligen är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Blade Runner 2049, 1:37:59. Luv börjar mörda.  
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Scenen visar klimaxen i filmen, nämligen sista kampen mellan Luv och K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotativ: En person är filmad i halvbild. Längst ner i bilden syns det ett vitt objekt som 

gömmer hennes kropp upp till överkroppen. Bakom personen syns två liknande vita avlånga 

objekt. Personens arm är utsträckt mot kameran och i handen håller hen ett svart objekt. 

Personens överkropp, armar och händer är täckt av svart tyg.  

Konnotativ: Luv hukar mellan säten och håller en pistol riktad mot ett objekt utanför bilden. 

Hon är klädd i en svart jacka och hon har svarta handskar på sig. Svart associeras med döden.  

Kontext: Luvs mål som hon psykopatiskt strävar efter är att döda K för att visa att hon är den 

bästa Replikanten. Associeringen med hennes färger på kläderna stämmer bra överens med 

hennes karaktär i scenen. För K blir hon en symbol för döden och hennes svarta kläder 

speglar denna associationen mycket väl. I början av filmen fick man intrycket att hon är den 

gode tack vare hennes vita, rena kläder. Detta ändrades när hennes aggression började ta över 

och hon började att döda för att nå sina mål. I slutet är hon bara mycket bestämd att döda alla 

som ställer sig i vägen för henne och då är hon iklädd svart som döden.  

 
Sammanfattning av Blade Runner 2049 
I motsatsen till de andra filmer är inte huvudkaraktärernas utveckling styrkt med färger, utan 

antagonistens. Det intressanta är också att  färgernas semiotik inte stämmer ihop med Luvs 

karaktär i början. Jag tolkar att förändringen av hennes kläder går hand i hand med hur hon 

överskrider gränser mer och mer. K och Ricks klädfärger däremot är neutrala och avslöjar inte 

mycket om deras karaktärer. K genomgår en ganska stark karaktärsförändring, men det syns 

inte alls på hans kläder. Ändå går hans och Ricks klädfärger inte emot semiotiken, färgerna 

passar till deras personligheter.  

Figur 16: Blade Runner 2049, 2:21:41. Luv i slut- 
kampen mot K. 
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8. Diskussion och sammanfattning 

Från undersökningen fick jag olika resultat om hur färgkodning används. Först och främst kan 

jag konstatera att färgkodning av karaktärer används i alla tre undersökta filmer. Färgerna de 

har på sig stämde också överens med deras karaktärer. Men varje gång måste man tolka 

karaktärens personlighet och vad färgen står för, då färgen kan ha olika associationer. Till 

exempel är Debora i Baby Driver på rund av sin gul ingen lögnare eller bedragare, utan en 

glädjefull och livlig person. Likaså är Candy i Django Unchained ingen varm eller 

passionerad person, utan hans röda står för våld och det onda. Röd står då i alla tre filmer för 

det onda. Alla tre antagonister bär röda kläder; Bats, Candy och Luv.  

 

En stor skillnad mellan Baby Driver och Blade Runner 2049 är att den gode Baby bär vit, men 

att antagonisten Luv också bär vit. Båda deras kläder förändras med filmens gång, båda bär 

mörkare kläder i slutet, men i början stämmer Luvs kläder inte överens med hennes 

personlighet. De neutrala färgerna som grå och grön däremot representerar i alla filmer en 

lugn karaktär, men i olika utsträckningar. Dr. Schultz är behärskad och alltid nobel, han har 

inga emotionella känsloutbrott. Deckard är också behärskad, men utöver det är han mer 

fientlig och kall. Trots att båda bär grå passar deras personligheter bara till hälften överens 

med varandra. Django och K som bär mörkgrönt är varandra mer lika. Django är behärskad 

och även i slutet när han får makten över de onda är han lugn. K är mer inåtriktad och 

eftertänksam med tidens gång, men inte ens i slutkampen förlorar han sin behärskade 

karaktär.  

 

Svart signalerar någon slags mörker i alla filmer. I Blade Runner 2049 är det mest uppenbart 

då Luv ändrar sina kläder från vitt till svart när hennes brutalitet växer. Buddy i Baby Driver 

byter inte kläderna och i början, trots att han bär svart, är han en god person om man jämför 

med Bats. Men i slutet, när han fortfarande bär svart, blir han genom smärtan att ha förlorat 

Darling, till en psykopatisk och ond person. Men hans ändring syns inte på kläderna som det 

gör på Luv. I alla tre filmer finns en karaktärsutveckling och karaktärernas färger ändras med 

den. I några filmer såg man det svagare, som i Baby Driver, medan Djangos olika kostymer 

hade starka och märkbara olika färger. I Blade Runner 2049 syns Luvs upptrappande våld 

allra bäst genom hennes färgförändring från vitt till rött och svart. 
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8.1 Slutord 

Slutligen skulle jag säga att färgkodning används definitivt i dessa filmer och i genomsnitt 

stämmer semiotiken överens med karaktärens personlighet. Det finns likheter och flera 

skillnader mellan filmer vad färgerna representerar; likheter är då att röd signalerar våld, 

skillnaden är att vit inte alltid signalera godhet. Jag skulle säga att färgkodning övervägande 

används enligt semiotiken men att tolkningsmöjligheterna av en färg är breda. Tittaren måste 

alltid tolka färgen i relation och kontext till karaktärens personlighet, då två karaktärer med 

samma färger kan ha helt olika personligheter. Filmskaparna utnyttjar det breda spektrumet av 

tolkningsmöjligheter av en färg och valde inte genomgående färger som motsvarar 

karaktärens personlighet. Därför kan det hända att en karaktärs sanna personlighet kommer 

till ytan i berättelsens gång. Men det är inte sagt att färgkodning används lika mycket i andra 

filmer från USA, som kanske inte har en lika utpräglad stil eller en lika stark användning av 

färg som berättarkomponent. 

 

8.2 Vidare forskning 

Då en analys på endast tre filmer från USA inte kan ge en generaliserar bild på färgkodning i 

amerikanska filmer kan en vidare forskning vara att analysera andra filmer från USA för att 

ge en bredare bild på färgkodning i amerikanska filmer. Då färgkodningen av karaktärer i 

filmer från USA inte måste vara densamma som i andra kulturer, vore det även en intressant 

undersökning att analysera färgkodning av karaktärer i andra filmkulturer. Dessutom 

fokuserades bara på färgsemiotiken i den västerländska kulturen, vilket kan medföra att 

analysen är relevant för läsarna i den västerländska kulturen men mindre relevant för läsarna 

av andra kulturer, som har andra färgassociationer. Därför skulle en till vidare forskning vara 

att analysera filmerna i denna uppsats eller andra filmer utifrån andra kulturer med andra 

perspektiv på färg. Då kan det till exempel urskiljas skillnader mellan tolkningen i denna 

uppsats, med fokus på västerländska färgassociationer, och tolkningen av den nya forskningen 

med fokus på en annan kulturs associeringar med färg. 
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