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Abstract 
 

Denna uppsats utforskar den färgade ljussättningens funktion som berättande 

gestaltningsform, och om dessa berättarfunktioner går att kategorisera på samma sätt som 

berättarfunktioner för ljud och musik. Metoden är en heuristisk fallstudie där en filmanalys 

genomförs, och det valda fallet för analys är Dario Argentos film Suspiria från 1977. Som 

stöttande underlag för analysen används bland annat teorin om sociosemiotikens förhållande 

till färg och ljussättning, färgteori, ljussättning för film och Wingstedts analysmodell för 

musikens berättandefunktioner. Analysen visar att den färgade ljussättningen kunde 

appliceras på olika berättarfunktioner beroende på placering, intensitet (ljusstyrka), 

ljuskontrast, färgnyans, storlek av ljuskägla (nedslagspunkt) och rörelse. Eftersom det i 

teorierna och den tidigare forskningen ligger en viss tyngd på den individuella, 

sociosemiotiska tolkningen av färgat ljus så har denna studie ett begränsat perspektiv. Detta 

kan ses både som en nackdel som utelämnar en bredare infallsvinkel, men också som en 

fördel då det blir en djupare, mer kvalitativ och personlig analys, som ändå kan ses som ett 

tillskott till detta kunskapsområde.   
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Inledning 

We are writing stories with light and darkness, motion and colors. It is a language 

with its own vocabulary and unlimited possibilities for expressing our inner thoughts 

and feelings.1  

 

Vad har färgad ljussättning för berättarfunktioner i film, och hur används det? Citatet ovan är 

hämtat från den trefaldigt oscarsbelönade Vittorio Storaro, en italiensk filmfotograf och 

ljussättare som är erkänd som en av de mest etablerade i sitt yrke. Ljus har alltid setts som 

gudomligt och en representation för liv, det har skyddat oss efter mörkrets inbrott och låter 

oss uppleva färger och värme. Förhållandet mellan motsatserna mörker och ljus har beskrivits 

i några av de äldsta litterära verk som överlevt vår tid, så som Gilgameshimposet och Första 

Mosebok2. Färgers inverkan på vår sinnesstämning och fysiska mående är något som 

faschinerat människor sedan 1800-talet. Goethe publicerade sin färglära 1810 där han bland 

annat fördjupar sig i färgen som naturfenomen, färg som skapats av människan som används 

inom konsten, och färgens påverkan på våra sinnen3. Filmskapande är en möjlighet för 

människan att spegla världen vi lever i, men också till att skapa nya världar. Det finns inga 

gränser för fantasin, men för att som filmskapare väcka den till liv genom gestaltning behövs 

vissa verktyg som musik- och ljudläggning, skådespeleri och ljus. Utan ljus finns bara 

mörker, men inom film behöver vi dem båda för att kunna framhäva eller fördunkla, för att de 

båda framhäver sin motsats. Därtill har ljuset möjligheten att återges som färgat, vilket ger oss 

desto mer utrymme för att precisera vårt budskap. Färg påverkar oss mer än vi tror.  

Färgat ljus kan ha en emotionell påverkan och har använts av människan sedan mycket länge 

på olika sätt, genom konst så som målning av kyrkfönster, till medicinsk behandling genom 

exponering av färgat ljus på bar hud. Denna uppsats kommer inrikta sig på vilka 

berättarfunktioner den färgade ljussättningen har i film. Teorierna som används i denna 

fallstudie börjar i Hallidays sociosemiotiska teorier4 med en närmare inriktning på ljus och 

färg som gestaltningsform, därefter teori om förhållandet mellan ljus och skugga inom 

ljussättning för film. Detta följs av färgteori och slutligen det färg- och ljuskombinerade 

arbetets användning i filmproduktion. Färgernas sociosemiotiska betydelse varierar med andra 

ord beroende på sammanhanget de används i, och det kan därför vara av vikt för en 

filmskapare att reflektera över valet av färger till ljussättningen. I form av en fallstudie och 

filmanalys kommer nu den färgade ljussättningen i en scen ur en utvald film studeras närmare. 

Studien genomförs med en filmanalys, där ljusets färg, riktning och styrka i samklang med 

filmens övriga gestaltningsformer (ljud, musik, skådespeleri) analyseras och bryts ner i dess 

olika egenskaper som berättarformer.  

 

 
1 Vittorio Storaro. (u.å). Imdb.  https://www.imdb.com/name/nm0005886/ Hämtad 200103 

2 Fridell Anter, Karin, Ljus- och färgbegrepp och deras användning. (2011) 

https://www.konstfack.se/PageFiles/20012/Ljus-%20och%20f%c3%a4rgbegrepp%20och%20deras%20anv%c3%a4ndning.pdf 

Hämtad 200102. 

3 Sällström, Pehr. (1996). Goethes färglära, Kosmos, Järna. 
4 Halliday, M.A.K. (1978). Language as social semiotic: the social interpretation of language and meaning. London: Edward 

Arnold. 

 

https://www.imdb.com/name/nm0005886/
https://www.konstfack.se/PageFiles/20012/Ljus-%20och%20f%c3%a4rgbegrepp%20och%20deras%20anv%c3%a4ndning.pdf
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Bakgrund 

Av egen erfarenhet som ljussättare har jag flera gånger under produktioner eller observation 

fått intrycket att ljus- och färgsättning ofta ses som en självklarhet, något som ”bara är med”. 

Det har fått mig att vilja göra en analys av en färgad ljussättning i en film, och sedan försöka 

bena ut vilka berättarfunktioner både färg och ljus faktiskt besitter. Filmvalet föll på Dario 

Argentos Suspiria från 1977 med anledningen att den är en film som faktiskt blivit 

uppmärksammad just för sin användning av färgat ljus. Idag sker mycket 

färgkorrektion/färgsättning av film digitalt i efterhand, till skillnad från Suspiria som kom 

1977 då nästan all ljus- och färgsättning fortfarande skedde på plats under filmningen. Här 

nedan följer en kortare beskrivning av den italienska skräckgenren giallo, och bakgrundsfakta 

om Argentos Suspiria. 

 

Giallo 

Filmgenren giallo fick sitt namn efter filmatiseringar av italienska mysterieböcker. Böckerna 

hade ett gult omslag, därav namnet ”Giallo”. Handlingen i giallo börjar ofta med att en 

”outsider”, exempelvis en turist, blir ögonvittne till ett mordförsök och senare blir 

nonchalerad av myndigheterna. Ett antal kvinnor som blir mördade en efter en av en maskerad 

mördare, och samtidigt blir även ögonvittnet en måltavla för mördaren5. Giallon utvecklade 

även särskilda kännetecken i sin filmteknik, exempelvis istället för att visa mördaren i bild är 

det ofta närbilder på mördarens händer i svarta skinnhandskar och även närbilder på 

mordvapen och ledtrådar till mysteriet. Ljussättningen är ofta färgglad. Giallo har ofta väldigt 

våldsamma och överdrivna dödsscener, gärna med stora mängder blod6.  

 

Suspiria 

Dario Argentos skräckfilm Suspiria har blivit lite av en kultfilm för många, både för att den är 

visuellt tilldragande med sina starka färger och vågade kameravinklar, men också för sin 

ljudläggning. Suspiria är ansedd som en kultfilm för skräckfantaster7. Filmmusiken är skapad 

av det italienska rockbandet Goblin. Argento har kallats för filmgenren giallo’s mästare8, med 

Suspiria tog han ett litet sidosteg utanför giallon då berättelsen fick ett övernaturligt tema. 

Luciano Tovoli, som var filmens ljussättare och filmfotograf tyckte inte att färgfilter var 

tillräckligt för att färga ljuset i Suspiria, utan använde istället tyger och färgat papper framför 

filmlamporna som gav en betydligt mustigare, mättad färg. Detta förstärktes ännu mer med 

Technicolor-film som när det kom blev ett genomslag bland fantasyfilmer som ”The wizard of 

Oz” just för att det gav en otrolig färgupplevelse i jämförelse med tidigare film. Dock hade 

inte färganvändningen tidigare varit så extrem i giallo som när Suspiria släpptes. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Dr.Udru. (2016, Juli 1). What Is A Giallo Film? Hämtad 200102 från  https://www.youtube.com/watch?v=dU3nyeFiDK4&t=227s  

6 Ibid. 

7 Weiner, Robert G. & Cline, John (red.). (2010). Cinema inferno: celluloid explosions from the cultural margins, Lanham, Md. 

Scarecrow Press. Sid. 64. 

8 Cozzi, Luigi & Capoano, Lillo. (1991). Dario Argento: Master of Horror. [DVD]. Hämtad 200102 från 

https://www.imdb.com/title/tt0245857/  

https://www.youtube.com/watch?v=dU3nyeFiDK4&t=227s
https://www.imdb.com/title/tt0245857/
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en djupare förståelse för det färgade ljusets egenskaper 

som gestaltnings- och berättarform i filmproduktion. Ljussättning är högst relevant inom 

filmskapande, och denna studie kan bidra till kunskapen om vilken resurs färgad ljussättning 

kan vara för det visuella berättandet. Här undersöks de berättande funktioner ljuset kan ha 

beroende på intensitet och riktning för att skapa skuggor och djup, färgnyanser och deras 

semiotiska betydelse och hur färg påverkar våra sinnesstämningar. För att bidra till en djupare 

förståelse om den berättande resurs som den färgade ljussättningen kan vara, så är metoderna 

för undersökningen en heuristisk fallstudie och en multimodal filmanalys, där det utvalda 

fallet är Dario Argentos Suspiria från 1977.  

De två frågeställningarna som studien kommer fokusera på är: 

Vad har det färgade ljuset för berättarfunktioner i filmen Suspiria?  

Vad förmedlar den färgade ljussättningen i filmen Suspiria? 

Avgränsningar 

Denna studie avser att främst analysera den färgade ljussättningen i utvald scen ur filmen 

Suspiria, från år 1977 och är regisserad av Dario Argento. Dock kommer paralleller att dras 

mellan ljusets förmåga som narrativ och berättarfunktioner i musik- och ljudläggning. Då 

ljuset ofta har en samklang med de övriga gestaltningsformerna så som ljudet och 

skådespeleriet kommer även detta noteras, därav en multimodal analys. 

 

Under restaureringen av Suspiria upptäcktes att en del av negativen var förstörda, vilket 

resulterade i svarta rutor. Detta meddelas av Synapse Films, som genomförde restaureringen, i 

eftertexterna. Dessa svarta rutor kommer inte tas hänsyn till i analysen och kommer inte 

attribueras någon berättarfunktion. 

Tidigare forskning 

Somliga våglängder av färgat ljus har genom studier visat sig kunna påverka människan 

fysiskt såväl som psykiskt. Det verkar ha en viss effekt på oss, och vi har använt oss av färgat 

ljus som uttrycksform sedan medeltiden. Därför har den tidigare forskningen inriktats på 

människans förhållande till färgat ljus, samt det färgade ljusets användning och utveckling 

från teater till film. 

 

Färgat ljus och människan 

Forskning har påvisat att när huden exponeras med färgat ljus får fysiologiska effekter och 

detta används därför i medicinskt syfte. Som ett exempel upptäckte den danske läkaren Niels 

Finsen att tuberkulos kunde botas med hjälp av bestrålning med solljus eller ultraviolett ljus. 

Denna upptäckt ledde till att han fick motta Nobelpriset i medicin år 1903, senare öppnades så 

kallade ”Finseninstitut” vid flera stora sjukhus9.  Bestrålning med ljus inom det djupt blå 

spektrat, så kallat UV-ljus används idag för att behandla neonatal gulsot, så kallad 

 
9 Rønsch, Maja Maria. (u.å). Nobel Prize Winners. Hämtad 200102 från  https://healthsciences.ku.dk/research/nobel-price-and-

doctors/nobelprizewinners/  

https://healthsciences.ku.dk/research/nobel-price-and-doctors/nobelprizewinners/
https://healthsciences.ku.dk/research/nobel-price-and-doctors/nobelprizewinners/
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Fototerapi10 där barnet exponeras i bar kropp under ljuset som sedan tränger in genom huden 

och bryter ner blodgifterna på ett par dagar.  

 

 
Our feelings of euphoria or rage, calm or agitation can be intensified or subdued by 

the colors in our environment. This is powerful information in the hands of a 

filmmaker.11 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) var en tysk naturvetare och poet, han är framför 

allt känd för sina litterära verk som ”Faust” och ”Die leiden des jungen Werthers” (sv. ”Den 

unge Werthers lidanden”). Goethe såg naturen som en organisk enhet av ande och materia12, 

och vid en flytt från hemlandet till Italien så började Goethe umgås med konstnärer och 

ställde frågor om estetik som ledde till längre diskussioner. Där han började fördjupa sig i 

färgernas natur och deras egenskaper, bland annat kalla och varma färger. Detta skedde 

mestadels genom observationer av olika naturfenomen, även fortsatt studerande och 

interagerande med konstnärer. Goethe satte sig även in i färgens fysikaliska och kemiska sida, 

så som ögats kapacitet till medskapande i vårt färgseende. Genom att studera den litteratur 

han kunde hitta om optik och färglära, började Goethe sammanställa allt i sitt eget verk; ”Zur 

Farbenlehre” (1810).  

 

Experimenten Goethe utförde med ljus och färg hävdade han inte hade ett syfte att bevisa 

något, utan syftet var snarare att lära känna färgen och komma den nära inpå livet. Han 

beskriver fenomen som irradiation, där mörka objekt på ljus botten kan upplevas som mindre 

än ett lika stort, ljust objekt på mörk botten. Han förklarar även att genom att se länge på en 

färgad yta, exempelvis ett blått kors och sedan flytta blicken till en vit yta, kan vi en stund 

”se” ett gult kors, som ett avtryck framför oss. Ögat svarar på påverkan av en viss färg genom 

att frambringa dess totala motsats. Dessa motsatsfärger kallas även för komplementfärger. I 

och med att de är varandras motsats, framträder de maximalt vid samtidig användning. Detta 

är något inom färgläran som används frekvent vid visuella skapelser, vare sig det är måleri, 

foto eller film. Goethe själv klädde sig gärna i komplementfärger, som gul väst och en blå 

kappa. Enligt Pehr Sällström har Goethe till skillnad från flera andra som trängt djupare in i 

frågorna om färg och färgseende, lyckats visa färgläran i hela dess vidd och rikedom13 och att 

hans inställning till kunskapandet runt färg gör att hans färglära är tidlös. 

 

Färgat ljus från teater till film 

Redan på medeltiden vid teateruppsättningar användes färgat glas eller olja framför stearinljus 

för att skapa färgat ljus.Att handmåla film började under det sena 1890-talet, George Méliès 

var en av de tidigaste kreatörerna av handmålad fantasy-film med filmen ”A trip to the moon” 

som kom 1902.  

 

 
10 Brady, Sally. (2017, Februari 9). The birth of phototherapy, Hämtad 200102 från http://www.viapath.co.uk/news-and-press/the-

birth-of-phototherapy  

11 Bellantoni, Patti. (2005). If it's purple, someone's gonna die: the power of color in visual storytelling. Burlington, MA. 1st 

American pbk. ed., Focal Press. Sid. Xxiii. 

12 Nationalencyklopedin. Johann Wolfgang von Goethe. Hämtad 200102 från  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/johann-wolfgang-goethe  

13 Sällström, Pehr. (1996). Goethes färglära. Järna. Kosmos. Sid 14. 

http://www.viapath.co.uk/news-and-press/the-birth-of-phototherapy
http://www.viapath.co.uk/news-and-press/the-birth-of-phototherapy
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/johann-wolfgang-goethe
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It was easier for audiences to accept color in fantasy films as the aniline dyes used 

were fairly bright and spectacular—like the colors associated with the féerie stage 

genre and also with fairground attractions: colors that were meant to grab and dazzle 

one’s eyes.14  -Yumibe 

 

När sedan möjligheten kom att tinta hela filmer användes det färger utefter melodramatikens 

(teaterns) sätt att använda färgat ljus, och då användes främst blått för kväll, rött för kärlek, 

och grönt för skräck. I Elements of colour in professional motion pictures finns riktlinjer för 

filmproducenter hur färg bör användas i tv- och filmproduktion. De förklarar att all ljus- och 

färgsättning bör vara så verklighetstrogen som möjligt. Användningen av färg är viktig för att 

skapa en naturtrogen helhetsbild som driver narrativet framåt, att den däremot inte bör dra till 

sig uppmärksamhet genom onaturliga färger då den istället kan störa narrativet.15 Däremot 

anses det vara mer tillåtet att använda sig av onaturliga färger vid inspelning av fantasifilmer. 

 

Den väletablerade regissören Francis Ford Coppola började sin karriär i teaterns värld, och 

introducerade den nu oscarsbelönade filmfotografen Vittorio Storaro för möjligheten att 

använda sig av teaterns ljussättningteknik. Detta innebar bland annat användning av större, 

analoga ljusbord16. Storaro fastnade för det arbetssättet då han tyckte det förenklade arbetet 

med ljussättningen och att han nu hade möjlighet att färga in stora ytor och samtidigt ha 

kontrollen över det. Storaro arbetade med Argento som filmfotograf i filmen ”The bird with 

the crystal plumage”, och Storaros användning av färgat ljus inspirerade Argento när han 

sedan började arbetet med Suspiria. För Storaro var användningen av färgat ljus väldigt 

viktigt och han hade bestämda färger vars betydelsepotential var större eller mindre för 

honom beroende på nyans och styrka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Heller, Steven. (2015, Juni 25). Beyond Black and White: The Forgotten History of Color in Silent Movies. Hämtad 200102 från  

 https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/06/beyond-black-and-white-the-forgotten-history-of-color-silent-

films/396785/ 

15 Society of Motion Picture and Television Engineers. (1957). Elements of color in professional motion pictures, New York. Sid. 41 

16 Keller, Max & Weiss, Johannes. (2006). Light fantastic: the art and design of stage lighting. Munich. Prestel. Sid 225 

https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/06/beyond-black-and-white-the-forgotten-history-of-color-silent-films/396785/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/06/beyond-black-and-white-the-forgotten-history-of-color-silent-films/396785/
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Teori 

Det teoretiska ramverket för denna analys utgår ifrån Wingstedts metodiska analysmodell av 

musikens berättande funktioner i film. Sociosemiotiken menar att berättande och 

meningsskapande sker genom olika uttrycks- och gestaltningsformer, däribland ljussättning 

och färganvändning. Ljussättning är en viktig del av skapandet av film, och olika filmgenrer 

kan använda sig utav olika typer av ljussättning för att förstärka känsla och miljö. Färgad 

ljussättning kan med hjälp av olika nyanser, former och styrkor ha olika betydelser, beroende 

på hur, när och var de används. 

 

Sociosemiotik 

Språkforskaren Michael Halliday grundade teorin kallad sociosemiotik som är socialt 

orienterad. Det sociala behovet att kunna kommunicera med varandra gör att vi använder oss 

av olika verktyg för att skapa betydelse och mening. Socio- i namnet sociosemiotik utmärker 

den sociala aspekten av meningsskapandet, medan -semiotik har att göra med sätt att skapa 

betydelse17. Sociosemiotiken använder sig av gestaltningsformer (modes) för att skapa 

mening. 

 
A mode is a socially organized set of semiotic resources for making meaning. 

For instance, image, writing, layout and speech are examples of modes. In order 

for something to count as a mode, it needs to have a set of resources and 

organizing principles that are recognized within a community.18 

 

Semiotiska resurser är ett begrepp för alla de olika verktyg som kan användas i olika 

gestaltningsformer för att skapa betydelse och mening. Exempel på olika gestaltningsformer 

är musik, skrift, bild, ljud och ljus, och när de kombineras i skapandet av film sker ett 

multimodalt berättande. Färg i sig är enligt Kress och Van Leeuwen något som fritt kan 

kombineras och användas inom flera olika gestaltningsformer, och skulle kanske kunna ses 

som ett högst användbart redskap i vår multimodala tidsålder19. I den här undersökningen 

ligger fokuset på ljussättningen som gestaltningsform, och en av de semiotiska resurserna i 

ljussättning är färgen, som i sin tur också har sina resurser i form av nyans, färgmättnad och 

ljushet. Angående färgens semiotiska betydelse och påverkan refererar Van Leeuwen bland 

annat till Goethes teori om färglära, som både ser till den sensoriska effekten av färg samtidigt 

som det finns vissa ”personlighetsdrag” för de olika färgerna20. En färg kan ha flera olika 

uttryck och betydelser, samtidigt som flera olika intryck och betydelser kan ha samma färg. 

Begreppet visuell framskjutenhet (salience) är ett verktyg inom flera gestaltningsformer. 

 
/… genom att vara mer eller mindre visuellt framskjutna kan textelement 

presenteras som om de är mer eller mindra viktiga jämfört med andra 

textelement i det visuella rummet.21   

 

Inom gestaltningsformen ljussättning kan detta innebära att skapa en visuell herarki genom att 

belysa ett viktigt objekt som då drar till sig ögats uppmärksamhet. Att med ljuset dessutom 

 
17 Björkvall, Anders. (2019). Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Lund. Andra upplagan, Studentlitteratur. sid. 12. 

18 Jewitt, Carey; Bezemer, Jeff & O’Halloran, Kay. (2016). Introducing multimodality. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. 
19 Kress, Gunther & Van Leeuwen, Theo. (2002). Colour as a Semiotic Mode: Notes for a Grammar of Colour. London, Thousand 

Oaks, CA and New Delhi. SAGE Publications. Sid 351. 
20 Van Leeuwen, Theo. (2011) The language of colour: an introduction. Milton Park, Abingdon.1st ed., Routledge. sid. 22-23. 
21 Björkvall, Anders. (2019). Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Lund. Andra upplagan, Studentlitteratur. sid. 87. 
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tillsätta färg kan förstärka framskjutenheten ytterligare. Hög grad av visuell framskjutenhet 

skapas genom upplevelsen av avstånd i bilden. Förgrunden ser ut att vara fysiskt närmare oss 

än bakgrunden med hjälp av fokus (suddig/skarp), storlek, placering, ljus- och färgsättning22. 

Inom sociosemiotiken finns tecken med två olika sidor av uttryck; denotation och 

konnotation. Denotation är helt enkelt det vi ser, helt objektivt och går att beskriva. 

Konnotation är istället en tolkning eller association.23 Ett exempel som har med ljus och 

färgsättning att göra skulle kunna vara ett vanligt trafikljus. Denotationen är att vi ser en 

stolpe med tre lampor av olika färger; röd, gul och grön. Konnotationen är vad vi 

känner/tolkar lamporna, det vill säga att vi vet att rött betyder att vi ska stanna, gul betyder att 

vi snart kan åka, och grön betyder att vi får åka. De tolkas utifrån sin kontext, alltså i vilket 

sammanhang de används. Så som ljussättning och dess färger kan ses och tolkas utifrån vilken 

omedelbar, situationell kontext det används i; en konsert, film, inredning etcetera. Förutom 

detta finns också en personlig kontext hos betraktaren som grundar sig i sitt aktuella tillstånd 

och tidigare upplevelser.  

 

Ljussättning i film 

 
Ljuset är energi, en tvingande kraft, den breder ut sig, tränger sig på. Mörkret 

är ren passivitet. Det viker undan, bjuder inte motstånd, men får sin 

överväldigande makt just genom att vara ett absolut intet, bortom all kvantitativ 

bestämbarhet.24 

 

Precis som ljud- och musikläggning av en film är ljuset nödvändigt för skapandet av bilden. 

Utan ljus finns bara mörker. Dock är mörker en nödvändighet för att ljuset ska komma till 

uttryck. Förhållandet mellan ljus och mörker är en viktig balans för att skapa kontraster, 

texturer och även färg. Olika genrer av film har ofta säregna drag i sin ljussättning, och olika 

typer av ljussättning. Filmfotografen och ljussättaren David Landau25 tar upp begreppen ”high 

key” och ”low key”, som är riktlinjer för hur filmscener ska se ut kontrast- och ljusmässigt. 

Med high key menas en mindre dramatisk ljussättning där kontrasten mellan ljus och skugga 

inte är lika stor, det betyder dock inte att bilden är ljusare, utan att det är en jämnare balans 

mellan för- och bakgrund. ”High key”-scener är ofta vanligt i reklamfilmer, komedier och 

romantiska filmer just för att de är visuellt mjuka och lätta. ”Low key”-scener har istället en 

mer dramatisk ljussättning med höga kontraster och mörka skuggor, ofta riktar man ljuset mot 

ena sidan av ansiktet eller belyser bakifrån för att skapa skuggor för att inkludera mer mörker 

och mystik i bilden. Detta används ofta i skräck-, kriminal- och sci-fi-filmer.  

 

 
Visually many gialli, most notably those of Bava and Argento, place an importance 

on colourful lighting. Featuring surreal camera work, gialli films often utilize 

closeups to show action while hiding the identity of their killers. These closeups 

frequently focus on murder weapons, clues, or psychologically significant objects. 

In some moments, the camera functions as a point of view, building suspense by 

putting the audience behind the eyes of the assailing villain.26 

 

 
22 Van Leeuwen, Theo. (2005).  Introducing social semiotics. London. Routledge. sid. 198-199. 

23 Listén, Malin. (u.å.). Bildanalys, Hämtad 200102 från  

https://malinlisten.weebly.com/uploads/2/6/8/5/26857710/bildanalys_semiotik.pdf : sid. 115   

24 Sällström, Pehr. (1996). Goethes färglära. Järna. Kosmos. Sid. 29 

25 Landau, David (2014). Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving image. 

London: Bloomsbury. Sid. 186-187 

26 Dr.Udru. (2016, Juli 1). What Is A Giallo Film? Hämtad 200102 från  https://www.youtube.com/watch?v=dU3nyeFiDK4&t=227s 

https://malinlisten.weebly.com/uploads/2/6/8/5/26857710/bildanalys_semiotik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dU3nyeFiDK4&t=227s
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Färgteori 

Vår upplevelse av färg är ett resultat av en fysiologisk process som sker igenom våra ögon 

och sedan vidare för att tolkas i hjärnan. I våra ögon finns tre typer av receptorer som är 

känsliga för olika våglängder av ljus. Vi har tre typer av så kallade ”tappar” i varje öga. Dessa 

tappar omges av fler receptorer, så kallade ”stavar” som styr hur ljuskänsliga vi är och 

registrerar gråtoner. Varje tapp i ögat är känslig för en viss våglängd; grön, röd och blå, men 

det finns en form av överlappning, så de kan tolka ett helt spektrum av färger, inte bara linjärt 

med enstaka våglängder. Det innebär att när ögat stimuleras av olika styrkor av dessa tre 

våglängder samtidigt så upplevs dem som en enhetlig färg. Om du ser på en citron så tolkar 

din hjärna dess färg som gul, när de gula våglängderna egentligen ”triggar” dina gröna och 

röda receptorer. De våglängder det mänskliga ögat kan uppfatta är från 380nm till 780nm, och 

dessa våglängder tillhör färger från violett – cyan – grön – gul – orange och röd. Det är svårt 

att avgöra om vi ser färger på samma sätt, då exempelvis färgblindhet är ett resultat av att 

någon av receptorerna i ögat är trasig eller skadad27, och gör att vissa färger (våglängder) 

fattas. Färgmixning av ljus har ett additivt system, du kan använda dig utav två ljuskällor med 

olika färger och låter dem lysa på en gemensam träffyta. Träffytan får då en annan färg än de 

första två. Det additiva systemet har tre primärfärger; Röd, Grön och Blå. För att få vitt ljus 

blandas primärfärgerna i samma styrka. Färger kan så som Goethe nämnt också benämnas 

som ”varma” eller ”kalla”. Varma färger har mer gult i sig, kalla har istället mer blått. Grön är 

exempelvis en färg som kan vara antingen varm eller kall. I teatersammanhang används ofta 

en varm rosa för att ljusa upp ansikten och förstärka hudtonen på aktörerna. Enligt Bruce 

Block så är det svårt att beskriva en färg med ord, och det enda sättet att beskriva en färg är att 

ha ett fysiskt prov att se på.28 Men Block tar även upp de tre grundläggande metoderna som 

brukar användas för att beskriva en färg:  

 

Nyans – ton 

Refererar till vilken typ av färg du tittar på, en position inom färgspektrat/färghjulet, antingen 

röd, orange, gul, grön, cyan, blå eller violett, men här benämns också de eventuella inslagen 

av andra färger, som exempelvis gulgrön, eller inslag som gör att nyansen kan kallas varm 

eller kall. 

Mättnad – intensitet, färgstyrka 

Beskriver vilken färgstyrka färgen har. En 100% mättad röd färg har inga andra färger i sig än 

just röd. För att ha en 0% mättad röd blandas den mättade röda med lika mängd av sin 

komplementfärg. 

Ljushet – Hur mycket svart eller vitt som finns i färgen, alltså om färgen är ljus (större 

inblandning av vitt) eller mörk (svart).  

 

Vid färgad ljussättning i film är dessa tre komponenter viktiga, därför att de kan representera 

helt olika känslor bara genom att en av komponenterna ändras. Färgmixning av ljus har ett 

additivt system, du använder dig utav två ljuskällor med olika färger och låter dem lysa på en 

gemensam träffyta. Träffytan får då en annan färg än de första två. Det additiva systemet har 

tre primärfärger; Röd, Grön och Blå. För att få vitt ljus blandas primärfärgerna i samma 

styrka. När man arbetar med färgat ljus kan det vara till en fördel att ha kunskap om 

komplementfärger. Med komplementfärger menas att alla färger har en annan färg som sin 

raka motsats, och de färgerna blir att framhäva varandra. Komplementfärgerna ligger mitt 

 
27Andersson, Jenny. (2017, Januari 11). Färgblindhet, Hämtad 200103 från  https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/ogon-oron-

nasa-och-hals/syn/fargblindhet/ 
28 Block, Bruce A. (2008). The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2nd ed. Amsterdam. Focal 

Press/Elsevier. 

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/syn/fargblindhet/
https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/syn/fargblindhet/
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emot varandra, faktiskt så långt ifrån varandra som det går i ett färghjul. Genom att använda 

sig utav komplementfärgerna så får man ut den maximala prestandan av dem. 

 

 

Ljus- och färgteori i film 

Patti Bellantoni har studerat och undervisat i färgteori på åtskilliga universitet i USA under 25 

års tid, och har sedan dess gett ut en bok som belyser ämnet färgteori i film. Där beskriver hon 

hur en färg kan ha flera olika betydelser beroende på hur de framställs och i vilken nyans och 

ton. I boken ”If it’s purple someone’s gonna die – The power of color in visual storytelling29” 

har hon kapitel för varje färg, och där ger hon även exempel på filmer där färgen enligt henne 

har använts på olika sätt. I varje kapitel går hon igenom både positiva och negativa effekter 

vissa färger kan ha, beroende på nyans och framställning. Klarröd färg har en tendens att ses 

som kall och aggressiv när den används i film, och den används också som en symbol för 

makt. Hon använder ”The Wizard of Oz” som ett exempel, där Dorothys magiska, röda skor 

besitter en stor makt. Ju varmare den röda nyansen blir så förändras färgens karaktär till att bli 

mer sensuell och varm. En aningen kallare röd framstår istället som mer söt och romantisk. 

Mörkt röd kan uppfattas som elegant och kunglig, medan burgundy som är en kallare mörkröd 

ses som mer sofistikerad.  

 

Gul är en visuellt aggressiv färg, och den är ljusast av alla färger i färgspektrat genom att den 

har störst andel vitt i sig i förhållande till de övriga färgerna. Vi associerar ljusgul färg med 

solen och livsenergi, men så kan sedan en mättad gul framstå som ”för mycket”. Det kan vara 

jobbigt för ögonen att se gult under för lång tid. Gult kan också associeras med dyrkan, 

besatthet och ångest. Blå kan vara en lugnande oas, men även en mjuk filt av sorg. Den 

ljusblå klänningen Dorothy bär i ”The Wizard of Oz” blir en symbol för hennes ungdom och 

oskuldsfullhet, och kontrasten till hennes röda skor blir en märkbar skillnad och kombination 

för tittaren. Grön är enligt Bellantoni verkligen en tudelad färg. Grön är färgen på färska 

grönsaker men även på härsket kött. En kall grön kan ofta föra tankarna till en regnskog, 

växtlighet och liv, men också till ett operationsrum. Gulgrön färg kan bringa sjukdomskänsla, 

även när det gäller växtlighet då en gulgrön nyans kan vara ett tecken på för lite solljus som 

gör att växten också blir sjuk. Äpplet som ska förgifta Snövit doppas i ett grönt gift.  

 

Ett återkommande fenomen i Bellantonis studentklasser under diskussioner om färglära var att 

färgen lila hade en slags utomjordlig mystik omkring sig. När hon eftersökte lila 

färganvändning i film upptäckte hon också att lila ofta var en färg för förändring, ondska, eller 

ett omen för att något hemskt ska hända (därav titeln till boken; If it’s purple, someone’s 

gonna die). Exempel på filmer är ”Chicago” där musiknumret med kvinnorna som mördat 

sina män badas i lila ljus, i öppningsscenen av filmen ”The Sixth Sense” bär kvinnan som 

hittar sin mördade man en lila klänning. I filmen ”Dick Tracy” omges sångerskan Breathless 

(spelad av Madonna) ständigt av ett lila ljus, även hennes rum är målat i lila30. När hon möter 

detektiven och filmens ”good-guy” Dick Tracy i sin gula kostym ser vi hur extremt olika de är 

varandra, då gul och lila dessutom är varandras komplementfärger. Dick Tracy är ljussatt av 

Vittorio Storaro. I dokumentären ”Writing with light: Vittorio Storaro31” berättar Storaro att 

han i Dick Tracy ville visa en så stor visuell konflikt mellan det goda och det onda som 

 
29 Bellantoni, Patti. (2005). If it's purple, someone's gonna die: the power of color in visual storytelling. Burlington, MA. 1st 

American pbk. ed., Focal Press. 
30 Ibid. sid. 60. 

31 Thompson, David. (2015, Augusti 27). Writing with light: Vittorio Storaro. Hämtad 200102 från:   

https://www.youtube.com/watch?v=gyyy235V17I&t=1198s 

https://www.youtube.com/watch?v=gyyy235V17I&t=1198s
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möjligt, och jobbade med komplementfärgerna. Han har även en tanke bakom varje känsla 

varje specifik färg representerade. Storaro drar paralleller mellan vårt livsspann och det 

visuella färgspektrat, som att livet börjar i en våglängd av färgat ljus och slutar i en annan på 

motsatta sidan. Det börjar med svart, som är det undermedvetna. Sedan rött, som är blodets 

färg men också den största symbolen för vital energi. Orange är den varma känslan för 

familjen och gul är färgen av vårt medvetande. Grön är färgen för den kognitiva processen 

och kunskap. Blå är färgen av vår intuition, självspegling och våra tankar. Indigo 

symboliserar vår fysiska styrka, och violett är det sista steget av vårt mänskliga liv, livets slut. 

Vit står för balans, eftersom alla färger förenade tillsammans blir vitt. 
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Metod 

För att besvara studiens forskningsfrågor valdes två metoder, en heuristisk fallstudie och en 

multimodal filmanalys. Fallstudien framstod som passande då det tillåter en fördjupning i 

området som undersöks genom att fokusera på ett enda fall. Den multimodala filmanalysen är 

en form av innehållsanalys som är vanligt att använda sig av inom kvalitativa fallstudier. 

Wingstedts analysmodell används som ett ramverk för den multimodala filmanalysen och 

även som ett verktyg för kategoriseringen av det färgade ljusets berättarfunktioner.  

Fallstudie 

En fallstudie innebär att ett fenomen eller en företeelse studeras inriktat på upptäckter, insikter 

och tolkningar, och utefter vad för sorts fall man studerar så väljer man lämplig metod och 

inriktning. Ett fall kan exempelvis vara en händelse, en person eller grupp, ett program eller 

som i denna studie; en film där den färgade ljussättningen analyseras, med målet att kunna 

attribuera det färgade ljuset berättarfunktioner. Valet av film skedde genom ett så kallat 

typfallsurval32, vilket innebär att vissa kriterier och egenskaper sätts upp för de val som görs. 

Inom kvalitativa fallstudier är det vanligt att använda sig utav någon form av 

innehållsanalys33. Moderna innehållsanalyser sker vanligtvis i olika kommunikativa medel, så 

som tv, film och tidskrifter. Fallet som ska undersökas i denna uppsats är en film, vilket 

utmärks i denna fallstudien med en filmanalys. Som tidigare nämnt i bakgrundsavsnittet kom 

Suspiria med en ny typ av ljus- och färganvändning för subgenren Giallo, vilket stärker 

intresset för att undersöka och analysera just denna film. Därför kommer studien göras som en 

innehållsanalys av en scen ur filmen, där informationen till analysen samlas in genom 

observation av de olika gestaltningsformer som används. 

  

Denna fallstudie har även en heuristisk inriktning, vilket innebär att den syftar till att ge 

läsaren en större förståelse och inblick i det som studeras34, nämligen berättarfunktioner hos 

den färgade ljussättningen i Suspiria. Heuristisk inriktning är en bland flera olika inriktningar 

för fallstudier, förutom heuristiska finns även parikularisk, induktiv, deskriptiv och heuristisk 

inriktning.  

 

Eftersom en fallstudie tillåter en fördjupning i området som undersöks, så ger detta en 

möjlighet för forskaren att kunna presentera studiens resultat på ett mer beskrivande sätt så 

som med ord och bilder, istället för siffror som ofta visas i resultat inom kvantitativ forskning. 

Denna mer personliga involvering i fallet för forskaren kan ses både som en fördel och en 

nackdel. En personlig involvering kan också påverka forskarens subjektiva bedömning till 

fallet och därmed eventuellt påverka resultatet. Detta känsliga utrymme finns inte för en 

forskare som använder andra, kvantitativa forskningsmetoder. Fallstudiens begränsning till ett 

eller ett fåtal fall resulterar också i att ett bredare perspektiv fattas. För att dra en parallell till 

denna studie så innebär det att även om resultatet påvisar ljusets berättarfunktioner så är det 

oklart om detta resultat skulle bli detsamma i en annan studie med ett annat fall. 

 

Analysen kommer att tillsammans med det sociosemiotiska perspektivet, ljus- och färgteori 

luta sig emot Wingstedt’s modell för ljudets berättandefunktioner och använda sig av det som 

 
32 Ibid. Sid. 63. [Merriam refererar till Goetz & LeCompte.]  
33 Ibid. Sid 128. 

34 Ibid. Sid. 27. 
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ett ramverk. Detta används för att ge en tydlig bild om och hur berättarfunktionerna kan 

appliceras på färgad ljussättning. Den utvalda scenen ur filmen observeras och en denotativ 

beskrivning sker stegvis av vad som syns och hörs. Denna filmanalys kan också klassas som 

multimodal då det eventuellt förekommer interaktion mellan det färgade ljuset och 

ljudläggningen, det vill säga flera samverkande gestaltningsformer35. Dock riktar sig 

analysens huvudsakliga fokus till den färgade ljussättningen, så ljudet nämns om och när det 

anses relevant för analysen. Till beskrivningen av ljussättningen hör färgnyans, intensitet 

(ljusstyrka), ljuskontrast, placering av ljuskälla, storlek av ljuskägla (nedslagspunkt), och 

eventuell rörelse i form av blinkning, förflyttning och interagerande med ljudet. Färgen på 

ljuset beskrivs i sin nyans, mättnad och ljushet. Sedan görs den analytiska konnotativa 

beskrivningen av scenen steg för steg angående det färgade ljusets närvaro och eventuella 

betydelse.  

Wingstedts analysmodell 

Som tidigare nämnts i denna text är ett av syftena med denna undersökning att utröna om det 

färgade ljusets berättarfunktioner skulle kunna kategoriseras på samma teoretiska sätt som 

berättarfunktioner för ljud. Därför presenteras här Wingstedts36 analysmodell för musikens 

berättande funktioner i film. I analysmodellen delar han upp berättarfunktionerna i sex 

kategorier som är användbara vid en systematisk analys. Nedan följer en förkortad förklaring 

av vad de olika funktionerna innebär: 

 

Emotiv berättandefunktion: Är ljudets förmåga att uttrycka och förmedla känslostämningar, 

som kan vara kopplade till personer, relationer, varsla om kommande händelser.  

Informativ berättandefunktion: Olika musikgenrer eller ljudmaterial som är kulturellt 

bekant kan ge associationer till särskilda kulturella miljöer, olika nivåer av kulturell status, 

eller särskilda tidsepoker, och kan också ge information om personers dolda motiv eller 

tankegångar. 

Deskriptiv berättandefunktion: Används för att beskriva exempelvis fysiska miljöer så som 

”djungeln”, ”stranden”, ”diskoteket”, ”maskinrummet”, abstrakta miljöer som ”regn”, 

”morgon”, och ” åskväder”. Det går också att gestalta fysiska attribut som ”tung”, eller fysisk 

rörelse som ofta används i animerad film. 

Vägledande berättarfunktion: Används för att skilja förgrunden från bakgrunden, eller 

används som maskering för att styra betraktarens uppmärksamhet. 

Retorisk berättarfunktion: Används för att kommentera eller värdera situationer eller 

händelser i filmen, det kan också användas för att övertyga betraktaren om en situation är 

trovärdig eller ej. 

Temporal berättarfunktion: Ljudet används som ett uttrycksmedel för att organisera, 

strukturera, definiera eller avgränsa tidsförlopp. Ljudet kan användas under flera scener för att 

skapa kontinuitet och ge det en känsla av sammanhang, vara återkommande under hela 

filmen, eller ge energi mellan transportsträckan från en punkt till en annan. 

 

 

35 Wingstedt, Johnny (2012). Funktionell analys av musik I film och andra multimodalt berättande gestaltningar. Ternhag, 

Gunnar & Wingstedt, Johnny(red.), På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde. Göteborg. Bo 

Ejeby. s.163 

36 Ibid. s.165-167. 
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Den tekniska utrustningen som användes var en 15” Macbook Pro Retina och hörlurar från 

Sennheiser HD25. 

 

 

 

Etiska överväganden 

 

Beroende på vilket metod som tillämpas för att samla in data till studier och undersökningar 

så har Vetenskapsrådet grundläggande, etiska principer37 som är viktiga att ta hänsyn till. 

Denna studie har gjorts enhetligt med de grundande principerna för forskningsetik. Dessa 

principer innefattar informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att det är viktigt att vara tydlig mot berörda personer angående 

studiens syfte, exempelvis hur intervjuer ska gå tillväga och hur datan sedan kommer 

användas. Detta ska ske så snabbt som möjligt. Konfidentialitetskravet handlar om att 

identiteten och personuppgifter ska sekretessbeläggas så att de inte går att identifiera. Detta 

kan bidra till att informanterna vågar vara mer ärliga och öppna under intervjuer och liknande 

undersökningar. Samtyckeskravet ger deltagare och informanter möjlighet att påverka hur 

mycket de vill medverka i studien. Informanterna ska informeras angående vilka områden 

som deras information ska användas till. Nyttjandekravet menar att den data som samlats in 

under undersökningen inte får nyttjas till annat än den specifika undersökningen som datan 

vart insamlad för. Som tidigare nämnt så har valet av metod för denna studi inte innefattat 

något där vetenskapsrådets grundläggande etiska principer behövt tas upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Vetenskapsrådet. (2018, December 10). Etik i forskningen. Hämtad 20200121  https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-

forskningen.html 

 

https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html
https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html
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Resultat och analys 

Här presenteras först analysen, sedan en sammanfattning av analysen där typen av 

berättarfunktion är kursiverad. Efter detta kommer en resultatdel där analysen anknyter till 

den tidigare forskningen och använda teorier.  

 

För att göra analysen mer överskådlig har en modell utarbetats med olika, utvalda faktorer 

som ska uppmärksammas vid ljusförändringar i scenen. Analysmodellens delar återkopplar 

till utvalda begrepp från teorierna. Punkterna i analysmodellen inkluderar denotationer så som 

färgmättnad, nyans, intensitet, riktning och placering (utefter färg- och filmteorin), rörelse och 

vad som ”sticker ut” (visuell framskjutenhet). Under detta används även en spalt till 

konnotationerna som uppstår i ljusbilden/förändringen; vad kan färgvalet och användningen 

ha för känslomässigt mål/syfte/betydelse? Sammanställningen av dessa faktorer jämförs sedan 

med Wingstedts analysmodell för olika berättarfunktioner, för att se om det färgade ljuset kan 

berätta på ett liknande sätt som ljudet. För att underlätta läsningen i analysen kommer olika 

teckenstilar och textstorlekar användas för att kategorisera de olika typerna av händelser eller 

innehåll som sker i scenerna, samt klargöra perspektiv och utgångspunkter. Nedan finns 

beskrivningarna för de olika textkoderna. Efter detta följer grundanalysen och sedan en 

sammanfattning av analysens resultat. 

 

• Begreppen konnotation och denotation kommer ej att skrivas under varje kamera- eller 

vinkelbyte i analysen utan istället utmärkas med skillnaderna i texten där 

beskrivningen av scenen och det färgade ljuset (denotationen) beskrivs först och har 

storlek 12 punkter och tolkningen (konnotationen) skrivs sedan under denotationen 

och har storlek 10 punkter. 

 

• Olika ”kodord” i konnotationsspalten som kan inordnas under en berättarfunktion är 

kursiva. Detta gäller även i den senare sammanfattningen. 

 

• ”Kamera 1 ” och så vidare representerar olika vinkelbyten för kameran. Vissa har 

likadana vinklar, därav samma nummerbenämning på flera ställen.  

 

• Beskrivning av ljus och/eller färg i denotationen är understruken. 

 

• Ljudbeskrivning markeras med kursiv text inom parentes. 

 

• I scenerna talar subjektet ibland om vänster och höger, men det kommer då istället 

beskrivas spegelvänt och från betraktarens perspektiv. 
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Analys 

 

Suspiria, scen med Suzy och Sara. Tid 01:00:49 

 
Startpunkt: Suzys sovrum på internatet. Mönstrade tapeter i ljus, beige färg. 

Klädsel: Vita nattlinnen. 

 

 

 

Kamera 1. Inget ljud hörs. På högra sidan av scenbilden står Suzys matbricka, och kärlen är 

tomma. Rummet har ett något varmt vitt ljus, men matbrickan i förgrunden är belyst med en 

kraftigt mättad röd färg. Suzy ligger och slumrar i sin säng när Sara kommer och ruskar om 

henne och sätter sig på sängkanten. 

 
Genom att använda sig utav ett neutralt varmt vitt ljus i hela rummet så får rummet en avdramatiserad, ”naturlig” 

känsla, särskilt med den sovande Suzy i bakgrunden. Detta är ett exempel på en ljusgenre som kan vara kulturellt 

bekant och kan ge associationer till särskilda kulturella miljöer som i detta fallet för att skapa en känsla av 

trygghet. Det skulle kunna klassas som en informativ berättarfunktion. Ljuset har en riktning och placering som 

visar var de befinner sig och vad som finns i rummet, dessutom används ljuset på ett sätt som liknar ”vanligt 

hemmaljus” i vilket hem som helst. Det ger en mjuk känsla utan hårda skuggor. Men samtidigt i förgrunden har 

vi ett mättat rött ljus som ligger på Suzys matbricka. Det röda ljuset ligger endast på brickan. Detta skapar en 

visuell framskjutenhet eftersom det röda i kontrast till övrig ljussättning med omättade färger fångar vår 

uppmärksamhet. Vi ser en stark röd färg, men får ändå en viss osäkerhet på vad syftet är med det röda ljuset när 

vi inte får se några detaljer på brickan, som kanske skulle kunna förklara för oss varför den pockar på vår 

uppmärksamhet. Samtidigt är Suzy mer tydlig och skarp då det är hon som är i kamerans fokus. 

 

- Suzy wake up! Please Suzy wake up! The notes are gone, someone stole them from 

me! 

 

Kamera 2. Saras till synes skrämda ansikte inzoomat I bild framifrån. Hon har det varma vita 

”rumsljuset” i ansiktet, men hon har också samtidigt en lätt grön ton på huden. Bakom henne 

till vänster ses Suzys dörr till korridoren, och till höger ett målat fönster. Allt ljus och även 

fönstermålningen är gulgrönt och skiner ner på Sara bakifrån. Hennes rödlätta hår blir en 

kontrast mot det gröna. 

 
Här ligger ett varmt gulgrönt ljus på Sara bakifrån, som ser ut att komma från ett fönster som syns bakom henne. 

och färgar även in väggen bakom henne. Med tanke på vilken filmgenre Suspiria hör till; skräck, och dessutom 

med ett fantasytema med magi och häxor kan den gulgröna nyansen kanske vara ett försök till att förstärka en 

känsla av gift, sjukdom, illamående eller osäkerhet, i liknelse med exemplet Bellantoni har angående det gröna 

sömngiftet på Snövits äpple? Sara befinner sig i ett oroligt tillstånd och framstår som rädd och i panik. Samtidigt 

är scenen i övrigt alldeles tyst, så vår uppmärksamhet går till hennes ljusa, skrämda röst. Vi kopplar det gröna 

ljuset till Sara nu eftersom i föregående sekvens med Suzy fanns inte den gröna färgen närvarande. Det skulle 

kunna fungera som en emotiv berättandefunktion. Här uppmärksammas även Saras röda hår tydligt som en 

kontrast till det gröna, eftersom rött och grönt är varandras komplementfärger.  

 

- Dont you understand? They disappeared!  

 

Kamera 3. Suzy ses framifrån och kameran ligger strax bakom Saras huvud, som nu är belyst 

med ljussstark, mättad, varm grön. Suzy vrider på sig och blinkar, stönar och försöker kvickna 

till. Sara ruskar om henne mer. 

 
Saras gröna ljussken knyts mer till henne då ljuset bara slår ner på henne och inte Suzy, i föregående sekvens 

fick även väggen ett grönt sken över sig, men det syns inte i den här sekvensen. Naturligt borde ljuset ”spilla” på 
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övriga objekt, men det är bara Sara som träffas av ljuset. Nu har även den gulgröna färgen mättats mer och drar 

våra blickar till sig, vilket skulle kunna klassas som en vägledande berättarfunktion.  

 

- Don’t fall asleep! Please, help me! 

 

Kamera 2. 

Sara drar Suzy till sig och ruskar om henne ännu mer, men Suzy är helt lealös. 

 

Kamera 3. Suzy faller tillbaka i sängen och himlar med ögonen och stönar. 

 

- Wake up! Help me! 

- I cant…  

 

Kamera 2. 

(Här börjar det klingande introt till ledmotivet till filmen svagt att spela. Partiet loopas.) 
 

- Cant?! 

 

Sara fumlar med någonting utanför bild, det hörs något som liknar pappersprassel. 

 

- This is the only thing I’ve got left, because I kept it on me. Look! Look! 

 

Kamera 3.  

Sara håller fram en papperslapp framför Suzys ansikte. Trots att Sara har det ljusstarka, gröna 

ljuset i nacken faller ingenting på Suzy. 

 

- What is it? 

- Whats the matter with you? Don’t you remember? Whats going on? 

   

Kamera 2. 

 

- This is the key that will get us to wherever the teachers go every night! I thought it out 

(byte till kamera 3.) yesterday evening when I was sitting here next to you! 

  

Suzy blinkar och kämpar för att hålla sig vaken. 

 

Kamera 2.  

 

- Suzy, do you know anything about witches? (här får ordet witches ett reverb.) 

 

Under denna mening blir bilden helt svart i två sekunder.  

 
Det kan ha att göra med att när filmen restaurerades var vissa bildrutor från negativen förstörda/borta, vilket 

gjorde att det är ”glapp” på vissa ställen. Jag har dock inte hittat någon information som preciserat vilka scener 

det fattas i. Jag har svårt att hitta någon mening eller funktion med den här händelsen.  

 

Sedan kommer bilden tillbaka. 

(Klingandet stiger i volym.) 

 

Kamera 3.  
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Suzy stönar och sjunker ner i sängen igen och somnar. Hennes ansikte zoomas in och Sara 

flämtar.  

 

- Oh no...  

 

Hon lutar sig över Suzy och stryker henne över håret och kinderna. 

 

- Don’t leave me alone… 

 

Sara lägger ner huvudet mot Suzys bröst, (byte till kamera 2.) men rycker plötsligt till när det 

hörs snabba fotsteg i riktning från korridoren, Sara sneglar mot dörren och sedan upp mot 

taket.  
 

(det hörs förvrängda viskningar och fnitter från övervåningen.)  

Nu är Saras ansikte mer i mörker (Suzy har somnat? Hon är ”ljuset”?) och nu verkar fönstret 

bakom Sara blivit den enda ljuskällan. Den lyser starkt i en gulaktig grön och ger Sara en grön 

”gloria”  

 
Det gröna ljuset är nu ännu mer mättat och kontrasten mellan mörker och ljus har nu förstärkts, ”low-key”-

ljussättningen känns nu väldigt dominant. Samtidigt har Sara förändrats till att verka ännu mer orolig och rädd. 

Det märks på ansiktsuttrycket och hennes röst. Tårar rinner längs kinderna. Det gröna ljuset känns som en emotiv 

funktion eftersom ljus och känslor förändrats samtidigt. Dessutom kan den emotiva funktionen också visas 

genom att det ”normala”, trygga ljuset som nu försvann skulle kunna vara ett tecken på att Suzy inte längre är 

vid medvetande och att Sara nu är ensam. 

 

- I must get away! 

 

Kamera 4.  

Scenbilden är nu rakt framifrån, med Saras rygg mot oss, hon sitter fortfarande på Suzys 

sängkant med den sovande Suzy bredvid sig. Kameran zoomar sakta ut som om den skulle 

backa mot det gröna fönstret. Ljuset har återgått till det varma, vita takljuset. Vid 

utzoomningen så ses Suzys matbricka till vänster i bild. Den belyses fortfarande med den 

kraftiga röda färgen rakt ovanifrån.  

 
Här uttrycker sig den visuella framskjutenheten som uppstår vid färgad belysning av ett objekt, i detta fall röd 

färg i kontrast till mörkret och det varmvita ljuset. Det drar till sig vår uppmärksamhet trots att det varken är 

störst eller ligger i mitten av bilden, vilket åter igen kan vara ett exempel på en vägledande funktion. 

 

(det hörs åter igen förvrängda fnitter och viskningar) 

 Kameran stiger uppåt mot taket tills vi får takets glödlampa i närbild, och får det bekräftat att 

det är källan till det vita takljuset. Glödlampan är inte i fokus men tar upp nästan hela 

bildutrymmet. Rummet är fortfarande i fokus bakom den suddiga glödlampan. Sara reser sig 

snabbt och släcker taklampan efter ett ljud av en knarrande dörr. Det klickar till och för en 

sekund blir det svart i rummet, men sakta tonas ett grönt ljus upp, som blir att gradvis täcka 

rummets väggar. Nu är det grönt färgade ljuset det enda ljuset som finns. Ena sidan (höger) 

lyser med träffpunkt i högra hörnet, en annan ljuskälla slår aningen ljussvagare i vänstra 

hörnet. Ett grönt ljus ligger även på Sara. Sara ställer sig vid en dörr och lägger örat mot den 

för att lyssna om det är någon utanför. Kameran zoomar sakta in henne tills hennes huvud och 

axelparti är i bild.   

 
Släckningen av taklampan sker på ett naturligt sätt, vi får se Sara resa sig och sträcka sig efter något på väggen, 

som vi antar är en strömbrytare när vi även hör ett klick och sedan släcks taklampan och det blir mörkt. Det 

gröna ljuset som nu sprider sig i rummet har ingen synlig ljuskälla utan känns övernaturlig. Det gröna ljuset 
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skulle kunna fungera som en visuell förstärkning av Saras växande panikkänslor. Under inzoomningen av Sara 

så koncentreras ljuset på hennes överkropp genom att smala av ljusstrålen och rikta den rakt mot henne. Resten 

av ytan omkring henne är nu i mörker. Här används ”low-key” tydligt i ljussättningen.  

 

Nu sker växlingar mellan kamera 3 och 4 med ledmotivet spelandes i bakgrunden, det enda 

som hörs förutom musiken är Saras skrämda flämtande. 

 

Kamera 3. Väggen och fönstret lyser nu gröna, och som kontrast ses den svarta dörren ut mot 

korridoren. Dörren har frostade glasrutor på ovansidan, men de är mörka. 

 

Kamera 4. Saras vänder sig om och ser på dörren på andra sidan rummet. 

 

Kamera 3. Nu är dörren mer inzoomad, vi ser fortfarande det gröna ljuset på väggarna 

runtom.  

 

Kamera 4. Sara står och stirrar på dörren. 

 

Kamera 3. Dörrens ovandel mer inzoomad. Nu tänds långsamt ett kallt vitt ljus utanför dörren 

som skiner in genom dörrfönstren.  
 

Här kan ljuset användas som en varning av den hotande närvaron. De tidigare klippens inzoomning av dörren 

och fönstret kan ha använts för att förvarna tittaren och skapat en förväntan inför en förändring, vilket sedan sker 
igenom det vita ljuset.  

 

Kamera 4. Sara flämtar och ser rädd ut. Hon tar upp handen för munnen. 

 

Kamera 3. Ljuset skiner fortfarande vitt genom fönstret. 

 

Kamera 5. Sara framför dörren, nu med nästan helkroppsbild. Hon lutar sig över Suzy och 

skakar henne men hon sover djupt. Sara skyndar sig och gömmer undan sin papperslapp under 

sängbordet och springer sen tillbaka till dörren. Hon öppnar försiktigt dörren och ett rött 

ljussken tänds där hon öppnat. Det sker en kamerapanorering åt höger mot dörren med 

glasfönstren. Det röda ljusskenet sprider sig över väggen ju mer Sara öppnar dörren, och 

kameran ligger kvar på dörren med fönstren. Det röda ljusskenet försvinner sen när Sara 

smiter ut och stänger dörren. Vi ser hur dörren med fönstren sakta glider upp en bit och 

sprider det vita ljuset. 

 
Det gröna ljuset möter sin komplementfärg; röd, när Sara öppnar dörren. När Sara kliver ut så ses en röd 

ljuskägla glida över väggen mot dörren, för att sedan vända håll och glida tillbaka. Dock sker vändpunkten för 

det röda ljuset efter att vi hör dörren stängas, vilket blir förvirrande och trycker ytterligare på den övernaturliga 

närvaron. Logiskt sett ska ljuset försvinna tillsammans med dörren då den röda ljuskällan (vad vi dittills tror) 

befinner sig utanför dörren som Sara just öppnat. Men istället ligger det kvar och möter upp det vita ljuset när 

dörren öppnas. Detta kan väcka frågor om det röda ljuset istället informerar om att det finns ytterligare hot 

utanför sovrummet, och inte en säker flyktväg för Sara? Valet av färgen röd skulle kunna i jämförelse med 

Storaros färgteori ge en känsla av den skrämda Saras stigande puls (blod och energi), eller Bellantonis teori om 

den klarröda färgens maktposition. De onda häxorna besitter ändå en stor makt med sin trolldom. 

 

Kamera 6. Perspektiv med fönsterdörren i ryggen. Vi ser den svarta, stängda dörren som Sara 

just smitit igenom, till vänster, och i mitten av bilden ser vi Suzy ligga och sova i sängen. Vi 

hör fotsteg av klackar som med kameran sakta går fram till Suzys säng. Det vita ljuset sprider 

sig över Suzy som mumlar och vrider sig i sömnen. 
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Kamera 7. Sara ses nu i korridoren utanför Suzys rum. Hon ser mot dörren och sedan vänder 

hon sig om och springer iväg. Alla dörrar är mörka i sina fönster förutom Suzys dörrfönster 

som lyser blekgrönt. Korridoren är helt rödbelyst. I änden av korridoren finns ett stort fönster 

målat i olika geometriska former med flera olika färger. Det lyser utifrån och ljuset slår ner på 

det blanka svarta korridorgolvet. När Sara nått änden av korridoren springer hon till höger. 

 
Det vita ljuset som endast syns i Suzys dörrfönster sticker ut och som en vägledande funktion bekräftar att det vi 

just sett nu har förflyttat sig från utsidan till insidan av Suzys rum.  

 

Kamera 8. I änden av korridoren, det målade fönstret slår grönt ljus från sidan på högra sidan 

och väggarna är blodröda. Sara springer in längs obelysta och väldigt mörka väggar, men det 

ligger ett rött ljus med träffpunkt på en dörr som Sara springer fram till. Dörren är låst och 

Sara vänder sig skrämd mot kameran, hon verkar höra någonting men vad jag kan höra är 

bara musiken som är på hög volym. Hon vänder sig igen och springer in i en annan korridor. 

 
Ljuset som spiller in genom fönstret ger en overklig känsla på grund av den gröna färgen, även om orsaken 

skulle kunna bero på att fönsterglaset är målat. Det ger ingen månljus-känsla som kanske skulle kunna uppfattats 

som mer naturlig. Tillsammans med det röda ljuset på väggarna förstärker de återigen varandras närvaro. Dörren 

i änden av korridoren som Sara springer till är belyst med rött och ljuset kan fungera som en vägledande 

funktion för Sara (och tittaren), men sedan väljer hon istället att fortsätta in i en annan korridor som ligger i 

mörker. Eftersom det vägledande ljuset ligger på dörren, skulle betraktaren kunna känna det som att Sara tar 

”fel” beslut när hon istället flyr in i mörkret, som kan ses som mer okänt och skrämmande. 

 

Kamera 9. Vi ser öppningen till korridoren som Sara precis sprungit in genom, den är belyst i 

kraftigt rött och vi ser en röd ljuspunkt som ser ut att komma från golvet och spridas upp på 

väggen som Sara springer längsmed. Det röda ljuset slår upp och färgar hennes nattlinne när 

hon springer förbi. Vi ser Sara vika av till vänster och nedför en trappa. Det kommer rött ljus 

från botten av trappan, och nu får vi se Saras svarta silhuett börja springa nedför trappan. Men 

hon verkar få syn på något utanför bild samtidigt som det röda ljuset från trappan fladdrar till, 

och hon vänder och springer skrämd tillbaka upp för trappan. Hon springer ut i korridoren 

igen men ser en trappstege som leder upp till vinden. Halva trappstegen är belyst med rött, 

men när Sara klättrar högre upp försvinner hon i mörkret.  

 
Här används endast rött ljus, så som tidigare använts med grönt ljus i Suzys sovrum. Ljussättningen är fortsatt 

low-key med sina tydliga kontraster mellan mörker och ljus. Flera av väggarna är kala och ser ut att ha ganska 

slät struktur, vilket gör att när de blir belysta med en bred ljuskägla kan de bli att upplevas som självlysande. Det 

kan bidra till den övernaturliga känslan av att Sara springer runt i en labyrint. Riktningen av det färgade ljuset 

används för att framhäva djupet i bilden, exempelvis i trappan används ett bakljus som framhäver silhuetten av 

Sara på ett dramatiskt sätt, hon blir visuellt framskjuten då ljuset kommer bakifrån.  

 

Kamera 10. Ur Saras perspektiv uppe på trappstegen. Hon ser neråt och ser på den röda 

väggen att skuggor närmar sig. 

 

Kamera 9. Sara vänder sig om och lyckas få upp vindsluckan. När hon öppnar luckan möts 

hon av ett kallt, lavendelblått ljus. Sara klättrar upp. 

 
Det blå ljuset som träffar Sara när hon öppnar luckan och klättrar upp påvisar att hon snart kommer befinna sig i 

en ny miljö, och att hon lämnar det röda bakom sig. Färgvalet här är blått, som i jämförelse med det röda hotet 

kan invagga oss i tron att nu kommer vi till en lugnare och tryggare miljö. 

 

Kamera 11. En inzoomad rygg som täcks av svart sammet, någon går igenom en korridor med 

bladmönster på väggarna. Ett mättat gult ljus slår över väggarna. Kameran stannar och man 

ser personen försvinna in i en dörröppning. En gul ljusfläck träffar kameralinsen. 
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Det gulfärgade ljuset förstärker uppfattningen av en helt annan miljö än tidigare klipp, och som enligt 

Bellantonis teori upplevs den som aningen aggressiv, och kan spegla häxornas besatthet och dyrkan av det onda. 

 

Kamera 12. Närbild på en ask med röd, sammetsklädd insida öppnas och visar en kniv och två 

nålar med pärlemoknappar upptill. Musiken tystnar plötsligt och förvridna röster ekar ut. 

 

Kamera 13. Sara rundar ett hörn uppe på vinden och hon går mot kameran. Det är vita, kala 

väggar och bakre delen av vinden är infärgad i kallt ljusblått ljus. Allt blir knäpptyst. 

 

Kamera 14. Ett större vindsrum med kala vita väggar och stolar staplade på varandra, och 

annat blandat bråte. På väggens vänstra sida står en garderob. 

 

Kamera 13. Utzoomad Sara. Hon smyger sakta fram mot kameran och ser sig omkring. Det 

slår in ett kallt ljusblått ljus från en dörr eller ett fönster på vänster sida. 

 
Det kalla blå färgade ljuset Sara nu befinner sig i skiljer sig från det blå, aningen varmare ljuset som hon tidigare 

möttes av i vindstrappan. Ljuset som skapar nyansskillnaden skulle kunna komma från vindsfönstren i form av 

månljus och påminna om att det fortfarande är natt. 

 

Kamera 15. En närbild av en vitmålad panelvägg, och det ljusblå ljuset lyser upp den från 

vänster. Vi ser Saras skugga från vänster och sedan Sara när hon går längs väggen. I mitten på 

väggen öppnas en lönndörr när Sara kommer åt den. Det finns inget ljus innanför lönndörren 

och Sara tittar in, men det är helt svart. Hon backar från dörren och ställer sig längs väggen på 

höger sida. Sara tittar mot kameran och samtidigt ser vi hur det plötsligt börjar pulsera ett 

klarblått ljus bakom dörren där det tidigare var svart.  

 
Användningen med det blå, pulserande ljuset kan fungera som en upplysning att någonting, förslagsvis hotet 

närmar sig. 

 

(Ett spökljud hörs samtidigt, som ett andetag. Det fortsätter och repeteras under någon 

minut.) Sara vrider på huvudet och drar efter andan när hon ser att det lyser bakom dörren. 

Hon börjar backa bort från dörröppningen, mot höger och kameran panorerar jämsmed Sara. 

När Sara backar så rundar hon runt hörnet av den blålysta väggen, och hamnar i ett dunkel, 

framför en öppen dörr. Samtidigt som Sara rör sig så börjar ljusets nyans att förändras och bli 

mer grönt. Hon stannar och lyssnar, och vänder ansiktet åt höger. Plötsligt kommer en 

svartklädd arm med en kniv bakom Sara på hennes vänstra sida. (Ett hetsigt, metalliskt 

trummande börjar samtidigt som armen flyger upp.)  

 
Den insmygande skiftningen i det färgade ljuset från blått till grönt skulle kunna vara Saras återkommande oro 

över det okända, på samma sätt som i Suzys rum. Eftersom hon står kvar och inte springer därifrån så kan det 

upplevas som att hon är oförstående och inte riktigt vet vad hon ska ta sig till. 

 

Kamera 14. En snabb blick ifrån knivens position när Sara vänder dit ansiktet och blir skuren. 

 

Kamera 15. Sara ses skrika och kasta sig åt höger och faller mot en garderob med glasfönster. 

Glaset krossas och hon faller in. Så fort glaset krossas så får hon ett starkt mättat, rött ljus 

över sig, som ser ut att komma inifrån garderoben. Övrigt ljus i rummet är fortfarande blått 

med en skiftning av grönt. Kameran panorerar jämsmed Sara när hon försöker ta sig därifrån. 

Hon ramlar in i det andra glasfönstret som också krossas. Mer rött ljus. Hon tar sig upp och 

springer in genom lönndörren hon tidigare kikat in i och stänger dörren. 
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Det röda ljuset i garderoberna skulle kunna ha en deskriptiv funktion och fungera som en visuell förstärkning av 

blodet som uppkommer på grund av det krossade glaset Sara nu skär sig på. 

 

Kamera 16. Väldigt mörk scen; mättat blått ljussken över Saras ansikte. Sara står (till höger i 

bild.) alldeles innanför dörren (till vänster i bild.), som har en hasp som hon fäller ner. Hon 

har blodstänk på armarna och i ansiktet. Det blå ljuset gör att blodet ser rödsvart ut. 

Plötsligt ser Sara att en kniv kommer in genom dörrspringan för att haka loss haspen. 

Kameran zoomar ut och följer Sara som börjar backa inåt i rummet. Hon kryper ihop på 

golvet en bit från dörren. Endast ett blått ljus slår ner på Sara, resten av rummet är svart och 

hon sitter i kanten av ljuskäglan så det mesta ljuset slår på väggen.  

 
Genom att placera Sara i utkanten av den blå ljuskäglan så förstärks den emotiva funktionen av att hon inte kan 

gömma sig från det som hotar henne, hon kommer inte hela vägen in i det skyddande mörkret.  

 

Kamera 17. Ett kort klipp som visar en närbild på knivspetsen som försöker få upp haspen. 

 

Kamera 16. Sara tittar upp på väggen ovanför sig och ser ett litet fönster som leder in till ett 

annat rum. Fönstret lyser med ett ljust gult ljus. 

 
Det gula ljuset möter här sin komplementfärg blå, och kontrasten till mörkret kan ge intrycket av att det gula 

ljuset vägleder Sara till en flyktväg.  

 

Kamera 18. Sara reser sig upp och börjar stapla koffertar och annat bråte ovanpå varandra så 

hon kan ta sig upp till fönstret. (Samtidigt hörs den hetsiga musiken och ljudet från kniven 

som slår mot haspen.)  

 

Kamera 17. Ett kort klipp igen som visar kniven mot haspen. (All musik tystnar plötsligt, det 

enda som hörs är kniven.)  

 

Kamera 16. Sara klättrar upp på bråtet och tar sig upp till fönstret. Hon öppnar fönstret och 

häver sig upp.  

 

Kamera 19. En närbild på Sara när hon klättrar ut genom fönstret, hennes silhuett i 

fönsteröppningen blir gul och väggarna runt omkring henne är djupt gråblå.  

 

Kamera 20. Vi ser rummet där Sara hoppar ner på en hylla på högra sidan av rummet. Vi ser 

taket och väggarna men inte golvet. På väggarna hänger tänger och verktyg. Mitt emot Sara 

på vänster sida finns en stor glasdörr som står på glänt. En gul strålkastare lyser in genom 

dörren med träffpunkt på väggen i mitten, på verktygen, men det finns också ett gult, 

smalspårigt ljus som ligger precis runt fönstret Sara klättrat in igenom. Det dova, blå ljuset ses 

nertill i det stora fönstret. Resten av rummet är i ett mörkt blått dunkel.  

 
Här kan det gula ljuset återigen fungera som en vägledning för Sara, att i ljuset bakom dörren finns räddningen. 

Ljuset slår på väggen mellan Sara och dörren, och det ljuset lyser upp gamla verktyg som hänger på väggen. 

Verktygen är spetsiga och ser gamla och otäcka ut. Under det gula ljuset som slår på väggen är väggen mörkt blå 

som sedan ljusnar som av en reflektion från en yta. Vi ser inte golvet men tecknet av att det blå ljuset verkar 

reflekteras känns olustigt och fungerar som en emotiv berättarfunktion. Sara står fortfarande på hyllan, tryckt mot 

väggen vilket också ger en känsla av att hon ser något som betraktaren inte ser och att hon verkar obekväm med 

det hon ser. Saras överkropp är också belyst med en liten ljuskägla som blir att skapa en ram omkring henne. 

Dessa tre gula ljuspunkterna kan användas för att binda samman vad som kan eller bör hända, Sara måste ta sig 

tvärs över rummet och den gulbelysta väggen med de otäcka verktygen för att kunna ta sig till tryggheten på 

andra sidan glasdörren. 
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Kamera 21. En närbild på glasdörrens nedre halva som står på glänt. Det lyser in ett gult ljus 

genom dörren. 

 

Kamera 20. Sara tar sats och hoppar mot dörren men når inte fram. Kameran sänks neråt och 

visar att hela golvet är täckt med trasslig rakbladstråd. Hela golvdelen och rakbladstrådarna är 

belysta med en mättad blå färg. 

 

Kamera 22. Kameravinkel över Sara riktad mot golvet. I vänstra hörnet ser vi dörren på glänt 

som släpper in en smal stråle av gult ljus. I mitten bland all rakbladstråd ligger Sara och 

skriker och försöker kravla sig mot dörren.  

 
Sara har hamnat i det blå ljuset och de vassa rakbladstrådarna, som blir en tydlig kontrast mot hennes räddning i 

det gula ljuset.  

 

Kamera 23. Kameravinkel ur Saras perspektiv, en närbild på den gläntande dörren men i 

förgrunden ligger trassliga, blåbelysta rakbladstrådar. 

 
Genom att visa närbilden på dörren och det gula ljuset ur Saras perspektiv med alla blå rakbladstrådar skapas ett 

djup och en känsla av att räddningen är så nära men samtidigt så långt bort. Det blå hindrar henne i hennes väg 

till tryggheten.  

 

Kamera 24. Placering ungefär vid glasdörren, men riktad in mot rummet, med Saras blodiga 

ansikte när hon skriker och försöker ta sig fram mot dörren. Det blå ljuset ger hennes blod en 

djupviolett nyans.  

 
Den röda vitaliteten i Saras blod är nu förgiftad/förmörkad av det blå ljuset och enligt Bellantonis teorier 

symboliserar nu blodet med sin violetta nyans att döden är nära/ livet långsamt överger henne. Genom att belysa 

blodet används det som en deskriptiv berättarfunktion, men kan även vara en emotiv funktion för Saras 

desperation.  

 

Kamera 22. Sara lyckas resa sig och sträcker sig mot dörröppningen men faller igen. 

 

Kamera 23. Ett kort klipp (ett par sekunder) på dörren som tidigare. 

 

Kamera 22. Sara fortsätter skrika och lyckas precis nå väggen nedanför glasväggen.  

 

Kamera 24. Saras ansikte är i mitten av bilden och vi ser hur hon fokuserar blicken på 

någonting och skriker. En svartklädd arm kommer in från höger och håller för munnen på den 

skrikande Sara. 

 
Från att Sara börjar skrika överger det gula ljuset henne och den slutgiltiga delen av scenen visas endast i blått 

och violett. 

 

Kamera 25. Saras hals är inzoomad och fyller hela bildutrymmet. Vi ser en kniv komma in 

från höger och skära djupt in i halsen. 

 

Kamera 26. Närbild på Saras ansikte ovanifrån där hon öppnar munnen och det blir en snabb 

inzoomning på hennes ena öga. Sedan fade till svart. 
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Sammanfattning 

 

Öppningsscenen har till en början en vad man skulle kunna kalla informativ ljussättning som 

ger betraktaren möjligheten att identifiera var scenen utspelar sig, med undantag av den röda 

spoten på Suzys matbricka. Ljuset kan även vara deskriptivt och påvisa att scenen utspelar sig 

på kvällen, eftersom behovet är att ha taklampan tänd även om fönstren i rummet inte är 

fördragna av exempelvis ett draperi. Efter att betraktaren med hjälp av ljuset informerats om 

rummets utseende med hjälp av ljuset så börjar det gröna ljuset att infiltrera scenen, genom att 

först ligga som ett lätt bakljus på Saras hår, för att sedan under konversationerna växa i 

intensitet och styrka. Saras röda hårfärg förstärks när det möter det gröna ljuset, då dessa är 

komplementfärger. Färgvalet (grön) kan ha en emotiv berättandefunktion och skulle kunna 

visualisera osäkerhet hos Sara. Det gröna kan även verka som en emotiv, visuell spegling av 

den ökade spänningen i rummet. Det röda ljuset fångar tittarens uppmärksamhet och vägleder 

den till bestämda ting eller platser, så som det röda ljuset som används faller på den förgiftade 

maten på brickan.  

 

Återigen möter det omgivande gröna sin komplementfärg röd. Det röda ljuset drar vägledande 

till sig blicken trots att det inte nämns i dialogen eller inte är placerad i centrum. 

Användningen av det röda ljuset fokuserad på matbrickan är också ett tydligt exempel på hur 

visuell framskjutenhet kan skapas38. När Suzy somnar förändras ljuset och när glödlampan 

släcks så blir den gröna färgen att dominera hela bildutrymmet. Det varma glödljuset skulle 

kunna anknytas till Suzy då det sker ett ljusbortfall samtidigt som hon somnar. Detta gör att 

Sara strax efter befinner sig i en tydlig ”low-key” ljussättning, svärtan och skuggor blir större 

samtidigt som det färgade ljuset blir starkare. ”Low-key” i sig skulle kunna ses som en 

deskriptiv berättarfunktion, då användningen av ”low-key” skapar tunga skuggor i kontrast till 

det starka ljuset39, vilket fyller sitt syfte med att skapa en abstrakt miljö och göra tittaren 

osäker på vad som ses och vad som finns i mörkret. Detta kan göra att miljön upplevs som 

mer hotfull och oviss eftersom sikten då blir sämre. Användningen av ”low-key” är kvar 

under hela scenen. 

 

När det emotiva, gröna ljuset för ovisshet istället utvecklas till ren skräck öppnar Sara dörren 

till sin flyktväg. Då lyser det röda ljuset in från korridoren och möter det gröna ljuset. Här kan 

det röda ljuset fungera som vägledande, och som deskriptivt för att berätta att bakom dörren 

finns en ”ny” miljö som inte hör till sovrummet. Det röda ljuset glider sedan över väggen och 

ligger kvar trots att ljudet av dörren som stängs hörs, vilket bryter mot ”det naturliga”. 

Naturligt vore att ljuset försvinner samtidigt som dörren stängs eftersom ljuskällan ser ut att 

komma från bakom dörren. Det röda får en mer hotfull klang när det istället för att följa Sara 

förenas med det hotfulla gröna, och kan fungera som en vägledande berättarfunktion genom 

att i sitt beteende vara onaturligt.  

 

Efter att miljön ändrats till korridoren där Sara försöker fly så är färgsättningen förändrad och 

rött är den dominanta färgen. Ljuset får en form av temporal berättarfunktion för filmens 

kontinuitet, när det nu signalerat att en del av händelseförloppet är slut (händelserna i den  

gröna miljön i sovrummet), och en ny börjar (röda miljön i korridoren). Bytet från grönt är 

tydligt och det röda får nu rollen som den övergripande miljöfärgen. Här rör sig Sara konstant 

och hastigt, och tillsammans med musiken skapas en stress. Valet av den röda färgen skulle 

 
38 Van Leeuwen, Theo. (2005).  Introducing social semiotics. London. Routledge. sid. 198-199. 

39 Landau, David (2014). Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving image. 

London: Bloomsbury. Sid. 186-187 
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här kunna vara ett medvetet val för att förstärka den stressade känslan (som en emotiv 

funktion), och Storaros teori om rött som blodet och som den vitala färgen skulle kunna passa 

in här, som för att förstärka Saras stressade puls genom en visualisering. Arbetet med svärtan 

skapar visuell framskjutenhet när Sara står vid trappan och har det starkt röda ljuset bakom 

sig, som får henne att framstå endast som en svart silhuett. Ondskan verkar bli mer och mer 

samhörig till det röda ljuset. Här finns även en viss rörelse i det röda ljuset i form av skuggor 

som börjar följa Sara. Detta kan fungera vägledande så betraktaren blir medveten om att 

någon rör sig i ljuset, mot Sara. Sedan sker åter igen en större ljusförändring när Sara får upp 

vindsluckan och klättrar upp i det blå ljuset.  

 

Som ett avbrott i scenen möts vi kort av det blå ljusets komplementfärg gul, tillsammans med 

pulserande ljud av skoklackar. Bellantonis teori om den gula betydelsen; besatthet och dyrkan 

kan passa här då det är häxor som är hotet i filmen. De dyrkar sin häxmästare. Användningen 

av gult har inte skett tidigare i scenen och blir ett ljust avbrott mot tidigare mörker. Åter till 

miljön där Sara nu befinner sig. När det blå ljuset befann sig i samtidig relation till det röda 

ljuset fick det till en början en viss betryggande emotiv funktion. Det blå ljuset skulle även 

kunna fungera som en vägledande funktion precis som det röda gjort när det först visade sig i 

det gröna sovrummet. Nu dominerar istället den blå färgen bilden, samtidigt så försvinner den 

stressande musiken och scenen blir tyst. Det blå ljuset har en kall nyans och skulle kunna 

fungera som en deskriptiv berättarfunktion för att påvisa att Sara befinner sig på en kall och 

tom vind. Än en gång visar också sig det färgade ljuset som ett exempel på den temporala 

berättarfunktionen för avslut och början. Avsaknaden av ljud gör att det visuella får en tyngre 

roll, samtidigt som betraktaren ändå sitter på helspänn och förväntar sig ett kommande ljud.  

 

Det blå ljuset och tystnaden skulle kunna anknytas till Storaros färgteori där det blå står för 

våra tankar, och skulle kunna fungera som en emotiv funktion, som skapar en mer intim 

relation till Sara som nu möjligen skulle kunna befinna sig i samma tystnad som betraktaren 

upplever. Det skulle kunna vara så att det enda Sara hör är sina egna tankar. När Sara passerar 

lönndörren och vänder sig om börjar en ljusare nyans av blått att pulsera bakom dörren och 

när Sara får se detta drar hon efter andan och backar. Saras till synes skrämda beteende gör att 

den blå färgen istället nu kan förändras för betraktaren och ge ett mer hotfullt intryck. 

Placeringen bakom dörren och det pulserande ljuset vägleder oss till att någonting befinner 

sig där, och när ljudet av andetag börjar samtidigt som pulserandet så kan det blå ljuset i sig 

nästan uppfattas som levande.  

 

När Sara blivit knivskuren gör det blå ljuset att hennes rinnande blod får en violett färg, den 

violetta färgen symboliserar död och livets slut både enligt Bellantoni och Storaro. Sara får se 

fönstret som bryter det blå mörkret med sitt gula ljus, vilket ännu en gång är ett möte mellan 

komplementfärger. Fönstret blir visuellt framskjutet i sin starka kontrast till det blå mörkret. 

Det gula ljuset kan fungera som en vägledning både för betraktaren och Sara, som nu försöker 

ta sig upp och igenom fönstret.  

 

Efter att Sara tagit sig igenom det gyllene fönstret hamnar hon på en hylla i ett blått ljussatt 

rum. Det blå ljuset är så pass ljussvagt att det istället är de gula punkterna som får ha den 

deskriptiva funktionen för rummet. De gula ljuspunkterna skapar ett sorts sammanhang 

mellan Saras ansikte, ”räddningen” tvärs över rummet, och även väggen emellan dem. Ljuset 

kan fungera som en vägledning till hur Sara kommer ut. Dessvärre tar det onda, blå över när 

Sara försöker hoppa men istället hamnar bland rakbladstråden. Tråden är belyst med kraftigt 

mättad blå, och när Sara ser ut att förtvivlat försöka ta sig upp så sprider sig fler och fler 

blodiga sår över hennes kropp. Blodet är precis som uppe på vinden mörkviolett tack vare den 
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blå ljussättningen. När Sara sedan får se något framträda skriker hon, och samtidigt försvinner 

det gula ljuset, som för att både emotivt och informativt visa att allt hopp är ute. Hon blir 

dödligt skuren i halsen och mörkret tar sedan över helt och scenen är slut. 

Resultat 
 

Resultatet av analysen visar på att användningen av färgat ljus används medvetet i förhållande 

till kameravinklar och ljud, och det framgår särskilt när dessa förändringar sker samtidigt. Det 

visar sig att ljuset som gestaltningsform kan fungera som förstärkning till flera syften i 

narrativet, både i samklang med övriga gestaltningsformer men även som ensamstående. De 

olika typerna av ljusmoment går att applicera och kategoriseras i Wingstedts analysmodell. 

Det resultat som framkommit ur analysen visar på att det färgade ljuset innehar olika 

berättandefunktioner, där det kan gestalta och förstärka flera olika typer av narrativ och 

information, vilket känns som ett godtagbart svar på studiens forskningsfrågor; ”Vad har det 

färgade ljuset för berättarfunktioner i filmen Suspiria?” och ”Vad förmedlar den färgade 

ljussättningen i filmen Suspiria?” Med sin ständiga närvaro under scenens olika delar har det 

en uppmärksammande effekt, och med hjälp av dess olika semiotiska resurser så som 

färgnyans, ljusstyrka och mättnad kan det förmedla olika stämningar och i sig ha olika 

berättande funktioner. Nedan ges exempel på hur de olika resurserna används och på så vis 

inneha olika berättandefunktioner. 

 

Kombinationerna av komplementfärgerna användes upprepade gånger, och var dominerade i 

ljussättningen i de olika miljöer som antagonisten (Sara) tar sig igenom. I enlighet med 

Goethes benämning av ”varm” och ”kall” färg kunde placeras på de olika färgnyanserna, och 

förstärkte exempelvis den kalla känslan den blå färgen hade på vindsvåningen, och den 

stressade miljön under jaktdelarna i korridorerna. Vi ser Sara som stressad letar efter en 

flyktväg i den rödbelysta korridoren, där det röda skulle kunna ge betraktaren en semiotisk 

association, som tolkas vidare till hög puls. Hög puls producerar värme och snabbare 

genomströmning av blod i kroppen, blodet har en varmt röd nyans som är av samma nyans 

som det röda ljuset som färgar in miljön. Detta medvetna färgval kan enligt Storaro höja 

färgens betydelsepotential, och detta kan även knytas till Van Leeuwens teori om färgens 

semiotiska betydelse40. Filmen är av fantasityp, som med sina häxor och sin magi gör att dess 

överdrivet starka, mättade färger känns mer tillåtna41 och kan accepteras av betraktaren, 

ljussättningen behöver inte vara ”naturlig”. Här används även en mer teatralisk användning av 

ljusets placering där ljuskällan sällan visas utan ”bara finns” där.  

 

Ljussättningen i Suspiria är vad som skulle kunna ses som ”low-key”42, och det är det som 

skapar de starka kontrasterna mellan svärtan och det färgade ljuset. Färgerna är allt som oftast 

mättade och intensiva. Varje enskild miljö får ett temporalt ”grundljus” med en dominerande 

färg, sedan tillkommer olika, mindre punkter med annan färg, ofta den dominerande färgens 

komplementfärg. Stundvis sker ljusförändringar både i färg och/eller i intensitet samtidigt 

med ljudet eller musiken, vilket gör att gestaltningsformerna förstärker varandra. Flera av 

dessa märks tydligt, men det sker även ljusförändringar ibland utan någon tydlig orsak. Hotet 

är inte tilldelad en och samma färg genom scenen, utan förändras färgmässigt under 

berättelsens gång. Vissa stunder kan färgvalet liknas med teorierna om färgbetydelser både 

 
40 Van Leeuwen, Theo. (2011) The language of colour: an introduction. Milton Park, Abingdon.1st ed., Routledge. sid. 22-23. 

41 Society of Motion Picture and Television Engineers. (1957). Elements of color in professional motion pictures, New York. Sid. 41 

42 Landau, David (2014). Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving image. 

London: Bloomsbury. Sid. 186-187 
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från Storaro och Bellantoni. Även teorin om komplementfärgerna kan stämma in. Genom att 

använda modellen för de olika berättarfunktionerna fanns möjligheten att kategorisera och 

syftesspecifiera den färgade ljussättningen. Slutligen finns nedan Wingstedts analysmodell 

med berättarfunktionerna för ljud och musik, men nu istället med delar av ljussättningen som 

framkommit i filmanalysen. 

 

Emotiv berättandefunktion: Här skulle färgvalet kunna placeras, men även annan 

ljusförändring i samband med emotionella händelser, så som Saras rädsla när Suzy faller i 

sömn och inte går att väcka. Det gröna ljuset tar över i sambandet med Saras eskalerande 

rädsla. 

Informativ berättandefunktion: Den belysta arkitekturen påvisar att berättelsen utspelar sig 

i en kulturellt fin miljö, det vill säga den anrika balettakademin de befinner sig på. 

Deskriptiv berättandefunktion: Det färgade ljuset används för att belysa miljön personerna 

befinner sig i och därmed visar oss var de befinner sig och vad som finns runt omkring dem. 

Vägledande berättarfunktion: Ett tydligt exempel på detta är det gula fönstret i den 

blåbelysta miljön på vinden. Ljuset vägleder både tittaren och Sara till en potentiell räddning. 

Den rödbelysta brickan i Suzys rum ger betraktaren en indikation till varför Suzy inte klarar 

av att hålla sig vaken, då betraktaren blir att dra paralleller och anta att det är något som har 

att göra med maten hon tidigare ätit. 

Retorisk berättarfunktion: Användningen av de starka färgerna och mörkret i samband med 

att Saras ständiga flykt övertygar betraktaren att ett hot ständigt jagar henne, trots att vi inte 

får se vad hotet egentligen är förrän vi får se mänskliga former såsom armen som håller 

kniven.  

Temporal berättarfunktion: Under kamerabyten är det färgade ljuset närvarande för att 

hålla ihop kontinuiteten och sammanhanget i berättelsen. Detta gör att olika närbilder kan 

användas utan att miljön omkring måste visas för betraktaren, det räcker med de färgade 

skuggorna i ansiktet för att betraktaren ska förstå att det utspelar sig på samma plats. Olika 

färger används i de tre olika miljöerna som scenen utspelar sig i; grönt i Suzys rum, rött i 

korridorerna och sedan blått på vinden och i rummet med rakbladstråden.  
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Diskussion 

I detta kapitel kommer jag gå igenom huruvida teorierna och metodvalet fungerade till att 

svara på forskningsfrågorna, och därefter ge förslag till vidare forskning. 

Forskningsfrågorna var: Vad har det färgade ljuset för berättarfunktioner i filmen Suspiria?  

Vad förmedlar den färgade ljussättningen i filmen Suspiria? Valet att göra just en fallstudie av 

Suspiria kändes rätt med tanken på den relevans som ljussättningen har i denna film. Den 

nästan överdrivna användningen av färgat ljus gör att Suspiria känns som ett bra objekt för en 

fallstudie, dessutom var det den som enligt många bröt mot de tidigare konventionerna för 

ljussättningen inom sin genre. Giallofilmer som gjordes efter Suspirias intåg hade därefter en 

liknande ljussättning, även om flera filmskapare inklusive Argento själv inte använde den 

färgade ljussättningen så extremt och fullt ut efter Suspiria.  

 

Genom att göra en genomgående filmanalys gavs utrymme för en djupare kvalitativ tolkning. 

En av nackdelarna med fallstudier kan vara den personliga involvering som forskaren ofta har 

från början men även får under arbetet med studien, och vilken eventuell påverkan detta kan 

ha på resultatet av analysen. Det kan Jag är ljussättare själv och Suspiria har precis som för 

många andra fascinerat mig sedan jag för första gången såg den. Den använder sig utav en 

närmast teatralisk ljussättning, vilket är en av mina egna inriktningar som ljussättare, och att 

använda samma teknik och ”språk” från teatern men istället använda det i film ger ett den ett 

annorlunda utseende och kanske en än mer berättande tydlighet. Användningen av ramverken 

från teorin gjorde att jag hade något att förhålla mig till för att göra analysen mer objektiv. 

Wingstedts kategorier blev ett viktigt verktyg i analysen och fungerade bra som ramverk, så 

att jag kunde systematiskt gå igenom ljusförändringarna, reflektera över färgens- och 

ljussättningens semiotiska betydelsepotential43, och sedan placera dem i lämpliga kategorier 

för berättarfunktionerna. Men studien hade också kunnat göras mer kvantitativ genom 

exempelvis fokusgrupper, där skulle sedan jämförelser kunna göras mellan flertalet individers 

tolkning och upplevelse av den färgade ljussättningen.  

 

Med hjälp av de olika teorierna samt Wingstedts analysmodell kunde de olika 

händelsemomenten benas isär och undersökas en och en. Det var tydligt att användningen av 

”low-key”44 gav scenen en mörkare och oviss känsla. När mörkret är en stor del av bilden 

lämnas hotbilden till fantasin, och ovisshet kan många gånger vara mer obehagligt än att se 

det farliga i ljuset framför sig. En viktig del av färgad ljussättning är nog att kunna etablera 

färgkänslan man vill ge tittaren i början av filmen, att första mötet knyts ihop med en händelse 

eller känsla. På det viset skulle kanske vilken färg som helst kunna uppfattas som ”hotfull”.  

 

Färgvalen i Suspiria var intressanta då ”hotet” inte fick någon bestämd associationsfärg 

igenom scenen, utan det förändrades beroende på var i scenen det befann sig. Det skulle 

kunna bli en rubbning i kontinuiteten, men färgblandningen till trots så kom istället känslan av 

att hotet med tiden utvecklades igenom scenen och fick ett slags ”kamouflage”. Dock 

användes istället den pulserande intensiteten på ljuset på flera ställen, och fungerade istället 

på flera ställen som en vägledande funktion för hotets närvaro. Där fick istället ljudet och 

skådespeleriet avslöja om hotet var nära eller inte, för det vägledande ljuset avslöjade sig inte. 

 
43 Van Leeuwen, Theo. (2011) The language of colour: an introduction. Milton Park, Abingdon.1st ed., Routledge. sid. 22-23. 

44 Landau, David (2014). Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving image. 

London: Bloomsbury 
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Tillsammans med musiken och ljudet lyfter den färgade ljussättningen situationen, och i sin 

multimodala förening får berättarfunktionerna tydlig och enhetlig effekt. I andra fall kan 

någon av gestaltningsformerna ta ett steg bakåt och istället låta de övriga föra fram narrativet. 

I vissa fall skulle det nog kunna vara effektfullt att använda inom filmproduktion, genom att 

en kort stund ”ta ifrån” publiken en av gestaltningsformerna under filmens gång. När detta 

skedde en kort stund (ljudet var i det närmaste helt borta) i scenen med Sara på vinden blev 

betraktaren (jag) mer uppmärksam och koncentrerade mig mer på vad som hände i bilden med 

skådespeleriet och ljuset.  

 

För mig är det uppenbart att det färgade ljuset fyller en betydande och berättande funktion. 

Det används för att vägleda oss genom att styra vår uppmärksamhet till den ljusaste eller 

färgstarkaste punkten, vilket ger många möjligheter till filmskapare som vill uppmärksamma 

eller vägleda till något, men ändå vill göra det på ett mer subtilt sätt. Användningen av 

komplementfärgerna i scenen var väldigt tydlig, och de ger effekt. Det första är Saras röda hår 

som får en gloria av grönt ljus. Hennes ansiktes röda toner förstärks för betraktaren även om 

det gröna ligger som ett bakljus, då det röda och gröna förstärker varandra när de betraktas 

samtidigt. Det är ett enkelt sätt att visa färger ”från sin bästa sida” som kan vara bra att ha 

vetskap om när det gäller filmskapande och även annan visuell konst.  

 

När Sara faller ner bland rakbladstrådarna används komplementfärgerna ännu en gång på ett 

effektfullt sätt. Det djupblå ljuset möter det gula. En liten detalj värd att titta på är att även om 

Sara i vissa stunder har sitt ansikte i ljus så ser det inte lika rött ut som när hon hade det gröna 

bakljuset. I scenen med rakbladstråden blir det tydligt att användningen av blått kan 

associeras med ondska och smärta, och går emot egenskaperna av ”inre lugnet” och 

”oskuldsfullheten” som Storaro och Bellantoni hävdar. Nyansen är mörkt blå och är på vissa 

ställen nästan indigo eller mörkviolett, vilket Bellantoni ger betydelsen av att döden är 

närvarande. Storaros betydelseanspråk på indigo är vår fysiska styrka, vilken Sara använder 

när hon frenetiskt försöker ta sig ifrån rakbladstråden. Den violetta färgens mening är även 

enligt Storaro livets slut.  

 

Min slutsats efter den här studien är att betydelsen för ljusets färg som en semiotisk resurs45 

till viss del grundar sig i den kulturella bakgrunden och kanske främst betraktarens tidigare 

upplevelser av färg. Trots det så tycker jag mig se ett visst generellt mönster. Som ljussättare 

själv så tycker jag mig veta utav erfarenhet att vissa färger har en viss generell betydelse 

bland publiken. Önskningar angående färgen på ljussättningen från band och regissörer är ofta 

ganska lika beroende på vilken känsla de vill förmedla till publiken. Mina egna uppfattningar 

om färgsättning är också ganska lika deras. Enda gången som jag skulle välja att lägga ett rött 

ljus på en skådespelare som sover på scenen vore ifall jag ville förstärka upplevelsen av att 

karaktären skulle ha mardrömmar. Jag skulle inte använda det på en trygg, fridfullt sovande 

karaktär. För att återgå till Suspiria så tycker jag personligen att Luciano Tovoli (Suspirias 

ljussättare och filmfotograf) gjort ett bra jobb genom att ge hotet olika färger. Trots att vår 

tolkning av färger kan vara olika så får jag uppfattningen av att det ofta finns en röd tråd 

igenom alla olika färgteorier, där vissa färger ofta står för liknande betydelser. Bland annat så 

har tidigare nämnda Bellantoni46 och Storaro47 färgteorier som liknar varandra i frågan om 

färgens betydelse i film. 

 
45 Van Leeuwen, Theo. (2011) The language of colour: an introduction, 1st ed., Routledge, Milton Park, Abingdon, 2011, sid. 22-23. 

46 Bellantoni, Patti. (2005). If it's purple, someone's gonna die: the power of color in visual storytelling. Burlington, MA. 1st 

American pbk. ed., Focal Press. sid. 60. 

47 Thompson, David. (2015, Augusti 27). Writing with light: Vittorio Storaro. Hämtad 200102 från:   

https://www.youtube.com/watch?v=gyyy235V17I&t=1198s 

https://www.youtube.com/watch?v=gyyy235V17I&t=1198s
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Vad gäller själva filmanalysen och de tekniska problem som kunde ha undvikits var bland 

annat att jag valde Suspirias restaurerade version som visades på Netflix, men som i början på 

December plockades bort från Netflix film-urval. Detta medförde att jag fick leta efter exakt 

samma version på nätet, och upptäckte att det fanns fler restaureringar av filmen som inte 

gjorts på samma sätt som de på Netflix. Eftersom uppsatsens fokus låg på ljus- och 

färgsättning där även vaga nyanser analyseras så fungerar det inte att bara byta ut mot en 

annan version. Resultaten av analysen som denna studie frambringat är grundade på just 

denna version av filmen. Filmen hittades senare i sin rätta version och inskaffades så analysen 

kunde slutföras. 

Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med denna studie så väcktes funderingar angående den individuella upplevelsen 

och betydelsen av färg. Eftersom det i flera av teorierna och den tidigare forskningen ligger en 

viss tyngdpunkt på den individuella tolkningen och upplevelsen av färg kan ett förslag på 

fortsatt forskning inom detta område istället vara en fallstudie med fokusgrupper. Där finns 

möjligheten att efter en samlad visning av filmen få flera personers beskrivning av 

upplevelsen av det färgade ljusets inverkan. Där finns även chansen att blanda deltagare från 

olika kulturer. Därefter kunde man se om det finns ett betydelsemönster och kulturpåverkan 

bland de olika deltagarna. 

 

Det skulle också vara intressant att analysera Suspirias ljussättning med dess ljudläggning. 

Walter Murch har tagit fram en analysmodell där han kategoriserat ljud för att göra dem 

lättare att placera i en ljudbild vid ljudmixning till film48. I modellen liknar han ljud med ljus 

och skapar ett spektrum med violett till vänster och rött till höger. Vid det violetta området 

placerar han ljud med låga frekvenser och höga frekvenser placeras vid det röda. Däremellan 

finns det blå-gröna, gula, och det orangea spektrumet. Dessutom skiljer han ljuden åt som 

kodade ljud och förkroppsligade ljud. Effektljud placeras ofta i det gula spektrumet då de 

oftast kan både upplevas och tolkas. Det skulle som sagt vara intressant att se vilket 

förhållande ljudläggningen och den färgglada ljussättningen har gentemot varandra. 

 

Suspiria har även gjorts i ny adaption som släpptes 2018 och är regisserad av Luca 

Guadagnino49. Handlingen är liknande Argentos version, men Argentos karaktärer är med, 

och det utspelar sig på en balettakademi. Men filmen tar ändå ett nytt grepp om häx-temat, 

och ljus- och färgsättningen är helt annorlunda än originalet. Det skulle vara intressant med en 

jämförelse av de två filmerna, på vilket sätt de skiljer sig från varandra och hur olika de 

uppfattas vara. 

 

Ett annat förslag för fortsatt forskning skulle vara att undersöka hur färgad ljussättning 

används i andra filmgenrer, eftersom skräckgenren på flera sätt skiljer sig från andra genrer 

som dokumentär och drama, bland annat i användningen av ”low-” och ”high-key”.  

 
48 Murch, Walter. (2005, Januari 4). Dense Clarity – Clear Density. Hämtad 200104 från https://transom.org/2005/walter-murch/ 

49 Fischer, Bradley J & Guadagnino, Luca. (2018). Suspiria. [DVD]. Amazon Studios. 

https://transom.org/2005/walter-murch/
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