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Abstrakt 
Vad betyder färg för oss människor och blir vi påverkade känslomässigt utav färg? Är 

det så att man blir påverkad på ett sätt om man går in i ett blått rum och på ett annat sätt 

om man går in i ett rött rum? Är det då så att man kan förstärka sinnelag eller 

egenskaper med hjälp av färger i film? 

 

Den här uppsatsen handlar om det finns någon betydelse i färgläggningen i 

Disneyfilmer. Jag har plockat ut tre karaktärer i tre olika filmer för att se om det finns 

något mönster i färgläggningen och karaktärernas egenskaper. Finns det en narrativ 

funktion i färgläggningen av karaktärerna. 
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1.0 Inlednin g 

Master! I don´t think you quite realize what you got here.  So why don´t you just ruminate while I 

illuminate the possibilities!1 

 

Min allra första egna Disneyfilm var Aladdin. Det var ren skär glädje och jag fick lyckorus av 

att bara titta på framsidan som föreställde Aladdin, Abu och Jasmin på mattan och Anden som 

svävade glatt bredvid. Fodralet var färgglatt i lila, rosa och blått. Längst ner i ena hörnet stod 

Jafar i en dramatisk gest i mörka färger som svart och rött. Jag fylldes av en fantasivärld och 

kunde nästan spricka av lycka när logon med Walt Disney Pictures och det glittrande slottet 

kom i bild. Det är just färg som min uppsats baseras på eftersom i alla fall jag blir påverkad på 

olika sätt av färger.  

 

De flesta människor både stora som små känner antagligen till namnet Walt Disney. Walt 

Disney Pictures har producerat tecknade filmer sedan 1920-talet och idag även spelfilmer.2 

Jag tror att en av anledningarna till filmernas stora genomslagskraft bland både barn och 

vuxna är de arketypiska karaktärer som är lätta att urskilja och förstå sig på. Jag har plockat ut 

tre stycken typiska karaktärer vilka jag har valt att benämna den gode, den onde och 

hjälpredan.  

 

Idén till uppsatsen kom efter jag läst en uppsats om vilket ledmotiv monstret hade i 

skräckfilmer. Jag funderade på om det gick att omvandla denna slags undersökning till en 

visuell analys. Efter lite fundering formades idén om att använda en liknande metod i 

tecknade filmer för att urskilja egenskaper i karaktären och det genom att analysera 

                                                

1 Aladdin (1992) 

2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures (Hämtat:2015-11-04) 
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färgläggning av karaktären. Idén startade med att jag funderade vilka filmer som skulle ingå 

och märkte utan att ha gjort analysen att det fanns ett mönster i hur färgläggningen av 

karaktären den onde ser ut. Även om karaktären inte har samma färger i de olika filmer så 

finns det ändå en likhet i hur karaktären den onde färgläggs, något som färgvetare Sisefski 

förklarar med att olika kulörtoner kan anses som samma nyans beroende på samma värden av 

kulörerna svart eller vitt. Alltså om kulörtonerna har samma procent av vitt eller svart ses de 

som samma nyans enligt viss litteratur.3  

Men när jag försöker minnas karaktären den gode & hjälpredan ser jag inte framför mig ett 

liknande samband i färgläggningen. Därför kommer det bli mycket intressant att efter min 

analys se vilka resultat som kommer fram.  

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om man kan se ett samband mellan karaktärernas 

egenskaper och i hur de färgläggs i de tre utvalda Disneyfilmerna.  

 

Karaktärerna som undersöks är den onde, den gode och hjälpredan. Dessa karaktärer återfinns 

i många Disneyproduktioner och har viktiga betydelsebärande funktioner i de tre filmer jag 

valt att analysera. Filmerna jag har valt är Trassel, Aladdin och Herkules. För att bena ut vem 

som är vem i de olika filmerna kommer en lista: 

	   Trassel	   Aladdin	   Herkules	  

Den	  Onde	   Gothel	   Jafar	   Hade	  

Den	  Gode	   Rapunzel	   Aladdin	   Herkules	  

Hjälpredan	   Pascal	   Abu	   Pegasus	  

  

Jag har plockat ut karaktärerna genom en karaktärsanalys som grundar sig på Vladimir Propps 

teorier i sagors uppbyggnader. Propp beskriver de mest arketypiska karaktärerna, den onde 

och den gode (hjälten) som narrativa byggstenar i en saga.4 Detta fördjupas i teori- och 

metoddelen.  

                                                
3 Sisefsky, Jan. Om Färg: Uppleva, förstå och använda färg. 1995, s. 31 

4 Propp, Vladimir. Morphology of the Folktale. 1998, s. 26 
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1.2 Frågeställning 
1. Hur speglar färgen karaktärernas roll?  

2. Hur används färg till att förstärka en karaktärens egenskap? 

 

1.3 Avgränsningar 
Jag gör ingen publikstudie utan en innehållsanalys av de tre nämnda filmerna. Så det är enbart 

jag som kommer tolka dessa filmer, alltså en subjektiv studie. Heller inte någon 

perceptionsstudie, alltså jag gör ingen egen studie utan jag använder mig av Bellantonis studie 

på hur människor påverkas och upplever av färg.5 

Eftersom det är en kvalitativ analys kommer jag inte kunna göra en representativ tolkning av 

materialet i studien. I motsatts till många andra Disneystudier tittar jag inte på 

genusperspektivet eller andra ideologiska perspektiv.  

 

Filmerna är utvalda utifrån att karaktärerna i de olika filmerna ska vara lika varandra i sin 

fysiska gestaltning det vill säga den fysiska gestaltningen. Den onde och den gode ska vara 

mänskliga karaktärer med två armar, två ben, en överkropp, en underkropp och ett huvud. 

Hjälpredan är en djurisk karaktär med fyra ben, en svans och ett huvud. Urvalet av 

karaktärernas egenskaper är tolkade med hjälp av Vladimir Propps teorier, alltså vem som är 

den gode osv. Det går såklart att applicera egenskaperna på andra karaktärer i filmerna än de 

som är valda i denna analys. Detta berörs närmare i analysdelen. 

                                                
5 Se sida 5 
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2.0 Tidi gare forsknin g 

Jag har hittat en del tidigare forskning som kan knytas till min analys om bland annat hur 

nyansering av färger gör narrativa skillnader och hur olika färger kan användas för att påverka 

människans sinnesstämning.   

 

2.1 ”Färg som nyanserar”  
I Eirik Frisvold Hanssens artikel Early Discourses on Colour and Cinema-Origins, Functions, 

Meanings beskriver han bland annat hur nyansering av färg gör att en kulörton kan användas 

på flera olika områden och därav förmedlas olika känsla.  

Kapitlet om detta heter ”Color as Differentiation” handlar om hur nyansering utav färger med 

bland annat svart och vitt skapar olika effekter. ”The differentiation of colour also challenges 

the notions of ”purity” and ”harmony” associated with black and white, /../” 6 

Med ”also” menar F. Hanssen att nyansering även kan skapas genom betoningar, med andra 

ord att förstärka färgen genom att kopiera den flera gånger på det föremål i bilden som är 

mening att dra till sig blicken. F. Hanssen tar Kinemacolor som ett exempel på hur betoningar 

användes som metod för att förstärka delar av fotot/filmen, då var det oftast färgerna röd och 

grönt som användes.7 Så exempelvis färgen röd kan användas på olika sätt beroende på vilken 

nyans den har. F. Hanssen. Detta sätt att tolka färger har jag använt mig av i min analys. 

                                                
6 Frisvold, Hanssen, Eirik. Early Discourses on Colour and Cinema-Origin, functions, meanings. 2005,  

s.26 

7 Ibid. s.26 
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2.2 ”Färg och kontroll”  
F. Hanssen nämner att färg kan vara ett överflödigt element som är distraherande för 

innehållet och parar ihop ordet färg med olika begrepp. Bland annat begreppet kontroll i 

kapitlet ”Colour and Control” 8 där F. Hanssen beskriver hur färg antingen är en distraktion 

eller ett överskott till bilden och därför behöver kontrolleras för att de andra elementen i 

bilden inte skall överskuggas. På temat kontroll över färg nämner F. Hanssen även att 

regissörer och spelfilmproducenter är både fascinerade och avundsjuka på konstnärers nära 

relation till färg och deras förmåga att använda och kontrollera färg. 

Colours in photography are primarily a trace of the objects they refer to. Painting has thus 

remained as an unattainable ‘model’ for cinematographers and film directors, dealt with in terms 

of both fascination and fear. According to Aumont, it is not primarily the painter’s knowledge of 

colour which is being envied by directors and cinematographers, but rather his presumed 

closeness to his creation. 9 

Utifrån detta tolkar jag att i en tecknad film är färg relevant eftersom det är konstnärer som 

skapar karaktärer och därför är färgläggningen genomtänkt för att visa och förstärka 

karaktärens egenskaper. 

 

2.3 Färgens påverkan på människor  
Filmforskaren Patti Bellantoni, författare av boken If It´s Purple Someone`s Gonna Die – The 

Power Of Color In Visual Storytelling (2013) beskriver hur olika färger framkallar olika 

beteenden och attityder hos oss människor.10  

Bellantoni gjorde en forskningsstudie med en grupp studenter som gick ut på att under en dag 

ha en workshop i en helt röd omgivning. Gruppen började prata högre och gestikulera mer, 
                                                
8 a. a. s.29 

9 Frisvold, Hanssen, Eirik. Early Discourses on Colour and Cinema-Origin, functions, meanings. 2005, 

 s.29 

10 Bellantoni, Patti. If It´s Purple, Someones´s Gonna Die. Burlington: Focal Press (red.) 2013. s.xxi 
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nästa dag byttes färgen ut till blått. Gruppdynamiken förändrades till mer harmonisk och 

lågmäld miljö. Kontentan blev:  

 

What began as a simple experiment became a revelation of a force far more powerful than we 

hade imagined, or really noticed. /../ Our feelings of euphoria or rage, calm or agitation can be 

intensified or subdued by the colors in our environment. Thys is powerful information in the 

hands of a filmmakare.11  

Bellantoni visar också på hur en färg kan användas på olika sätt och därmed förmedlar mer än 

en känsla eller sinnesstämning. Det har att göra med vilken nyans färgen har eller i vilket 

sammanhang färgen används. Bellantoni staplar upp färgerna efter att ha gjort en 

undersökning i ett antal filmer. Filmerna är utvalda utefter en scen eller en hel sekvens ur 

filmen där en färg är vald för att förstärka en känsla.12 Bellantoni börjar med färgen röd, 

klarröd kan kännas kall och används ofta i maktsammanhang såsom färgen används i filmen 

The Farm och scenen när Tom Cruise väntar på att få komma in på ett möte på advokatbyrån 

som ett exempel. När dörrarna slår upp är det första man som åskådare ser en klarröd vägg 

som visuellt symboliserar makt och även en känsla av att den kallröda väggen aggressivt 

kommer emot kameran.13 En varmare nyans av röd är orange-röd som kan upplevas som 

sensuell och värmande. Hallonröd (ljusröd blandad med en gnutta blå) symboliseras ofta som 

romantik/kärlek. Mörkare djupröd används ofta om något är elegant, moget, kungligt.14 Gult 

nämner Bellantoni som en början till varning som trafikljusen. Samt att gult kan upplevas som 

aggressivt och på samma sätt som klarröd ses som en färg som kommer emot åskådaren. Men 

på samma gång är gult solens färg och hon beskriver att oavsett situation är gult en färg som 

drar till sig uppmärksamhet.15 Färgen blå beroende på vilken nyans förknippas ofta med 

deppighet men kan också förknippas med stolthet, kungligt, moget. Bellantoni beskriver det 

som att färgen blå oftast används i melankoliska filmer där hon använder The Cider House 

Rulles som exempel.16 

 
                                                
11 a. a. s.xxiii 

12 Bellantoni, Patti. If It´s Purple, Someones´s Gonna Die. Burlington: Focal Press (red.) 2013, s. xxvi 

13 a. a. s.2 

14 a. a. s.3 

15 a. a. s.76 

16  a. a. s.82 
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3.0 Teori 

I teoridelen kommer flera teorier presenteras som kan bindas till de olika faserna av analysen, 

så som färgläran och vikten med färg i film. Hur urvalet av karaktärerna har gjorts med hjälp 

av Vladimir Propp, hans teori kommer presenteras närmare här. 

 

3.1 Färglära 
Färglära är ett stort kunskapsområde som används inom flera områden, här kommer två 

teorier presenteras där den första går djupare in på hur vi ser färg. Den andra handlar mer i hur 

olika nyanser av en kulört ger färgen olika betydelser och känsla.  

Hur ögat uppfattar en färg har att göra med hur vitt ljus träffar färgen och sedan träffar ögat 

som i sin tur leder intrycket till hjärnan, beskriver färgforskaren Sisefsky. 17  

Orsaken är att de färgegenskaper som man ser inte finns i den fysikaliska världen; de uppstår i 

vårt öga och hjärna och vår föreställningsvärld som svar på den fysikaliska retningen, stimulus. 

Man kan tala om stimulus på olika nivåer: 

1. Föremålet själv eller det kemiska ämne (färgämnet) som primärt ger upphov till färgen.  

2. Den ljusstråle som utgår från föremålet.   

3. De nervprocesser som strålningen ger upphov till i systemet ögat – hjärnan. 

 

Sisefsky vidare skriver att ofta benämns färger som antingen varma eller kalla, värmen är ofta 

kopplad till den röda och gula kulören där orange som mellan kulören anses som varmast. På 

den kalla sidan anses blåa och gröna kulören passa in med kulören turquiose mitt emellan som 

den kallaste. Det är tydligt att det är vitheten i färgen som skapar kylan, de varma färgerna är 

starkare i sin kulör.18  

                                                
17 Sisefsky, Jan. Om Färg: Uppleva, förstå och använda färg. 1995, s.31 

18 a. a. s.60 
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En kulör där elementaregenskaperna (ex. färgen röds elementaregenskaper: när de svarta/vita 

kontrasten regleras blir röd: vinröd, blodröd, hallonröd)19 drar åt olika håll kan temperaturen 

bli neutral eller ses i relation till närliggande färger. Exempelvis färgen lila kan verka varm 

ihop med blå kulör men kallt ihop med röd kulör. Detta knyts samman med Bellantonis 

forskning om hur färg används i film. Att olika nyanser av en kulör ändrar också intrycket 

som grundkulören avger. Färger kan alltså användas på flera olika områden alltså både på den 

onde och den gode men med hjälp av nyansering och i samband av en annan färg förmedla 

olika intryck/egenskaper. 

 

3.2 Färgen i  film 
Redan för ca 50 000 år berättades historier med hjälp av färger. Med röd lera, ockra jord och 

svart pigment målade den tidiga människan bilder på bergsväggar med olika färger för att 

illustrera både rörelse och form.20 I modern tid förknippas rörlig bild med färgfilm. Men färg i 

film kom senare än själva filmen, filmens historia började när den första filmkameran 

uppfanns i slutet av år 1880-talet.21 Färgen i film började i slutet av 1890-talet med att man 

färglade bildruta för bildruta för hand på den exponerade filmen.22 Men då detta var oerhört 

tidskrävande började en effektivisering och där kommer bland annat metoden Kinemacolor 

1906 skaparen George Albert Smith från England.23 På tidigt 1920-tal var Technicolor det 

mest tillförlitlig och en stadig metod att färgsätta filmer på. Ett två-färgat subtraktivt system 

med två tunna lager film som var ihopcementerade, baksida mot baksida efter att ha blivit 

exporterade och torkade. En sida röd & orange den andra sidan blå & grön.24 Technicolor 

utvecklades med tiden och mellan 1935-1955 utövade Technicolor all produktion i och 

                                                
19 a. a. s.26 

20 Dalle Vacche, Angela & Price, Brian (red.), 2006. s.24 

21 https://sv.wikipedia.org/wiki/Filmens_historia (Hämtat:2015-11-04) 

22 Everett, Wendy. Questions of Colour in Cinema. (ed.), 2007. s.18 

23 a. a. s.19 

24 a. a. s.20 
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utanför Hollywood.25 Walt Disney var en pionjär inom sitt område och lanserade den första 

tecknade långfilmen Snow White and the Seven Dwarfs 1938 med Technicolor.26  

Nuförtiden har animation och färg smält samman och existerar mer eller mindre inte utan 

varandra27, det är snarare exotiskt med svart-vita filmer.  

 

3.3 Vladimir Propp – karaktärerna föds 
Vladimir Propp föddes 1895 i St. Petersburg i Tsarryssland och arbetade som litteraturvetare 

och lingvistiker med särskild inriktning på narrativa strukturer. Han avled i Leningrad, 

Sovjetunionen 1970.28 Propp analyserade ryska sagor och upptäckte ett mönster i 

uppbyggnaden av sagorna. Han bröt ner sagorna i något som han kallade morfem och fick ut 

de narrativa delarna som han komprimerade ner till 31 faser.29 Detta är ett tidigt utpräglat 

strukturrealistisk sätt att analysera berättelser. Likt lingvisternas indelning av språket 

i morfem fick sagorna på detta sätt en struktur av betydelsebärande enheter som kunde 

jämföras och ställas mot varandra. 

 

De faser som är intressanta till denna analys är hur Propp beskriver karaktärernas presentation 

i sagorna. Bland annat hur en karaktär tvingas eller frivilligt lämnar sitt hem beroende på 

olika faktorer, detta är den första fasen. Propp beskriver att det kan ske på olika sätt och att 

det är oberoende av vilken egenskap karaktären har men att det är återkommande i alla 

sagor.30 Andra fasen är hur ett förbud utdelas men att det inte åtlyds, detta är då upptakten till 

att karaktären framstår som hjälten alltså den gode i denna analysens fall. Tredje fasen är hur 

den onde presenteras och det är den karaktären som drar olycka över de andra karaktärerna i 
                                                
25 a. a. s.21 

26 a. a. s.22 

27 Brunick, Kaitlin, L & Cutting, James, E. Coloring the Animated World: Exploring Human Color 

Perception an Preference though the Animated Film. s.1 

28 https://sv.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp (Hämtat: 2015-10-14) 

29 Liedman, Sven-Eric. Stenar I Själen – Form och Materia från Antiken till Idag. 2006, s.461 

30 Propp, Vladimir. Morphology of the Folktale. 1998, s.26 
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sagan.31 Propp nämner även hjälparen som beskrivs som en förlängning utav hjälten (Den 

gode) som en extra arm eller ett extra samvete det är även en karaktär som undanröjer olyckor 

och löser svåra uppgifter. Hjälparen finns även där för att rädda den gode om denne hamnat i 

trubbel.32 

 

4.0 Metod 

Jag använder mig utav semiotik med inriktning på färger som analysmetod.  

Semiotik av grekiskans semeion=tecken33 är ett vetenskapligt begrepp som används inom 

bland annat lingvistik och media & kommunikationsvetenskap och handlar om tecken och 

dess betydelse. 

Semiotik är en form av strukturalism, eftersom den hävdar att vi inte kan lära känna världen 

utifrån dess egna termer utan bara genom vår kulturs begreppsmässiga och lingvistiska 

strukturer.34 

Analysen kommer göras på karaktärernas mest framträdande färger. Med det menar jag 

kläderna och hårfärgen. De gånger det inte finns kläder, alltså tyger eller annat som täcker 

karaktärens kropp kommer analysen bli på själva karaktären. Så som huden, pälsen eller det 

som nu är karaktärens yttre. Om karaktären skiftar klädsel/yttre under filmens gång kommer 

även detta till att analyseras så som exempelvis: är det för att karaktären har genomgått en 

förändring av egenskap eller att det är en ny miljö runt karaktären som gjort att det yttre har 

förändrats.  

 

Jag plockade ut vilka färger jag skulle analyser genom att titta på filmerna och därefter 

avgjorde vilka skepnader av karaktären jag skulle använda mig av. I två av filmerna, Herkules 

och Aladdin, ändrar den gode sina färger. Men jag har valt att bara ta med Herkules 

                                                
31 a. a. s.27 

32 a. a. s.79 

33 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, mediesamhälle. 2011, s.144 

34 Fiske, John. Kommunikationsteorier-En Introduktion. 1990, s.155 
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förändringar eftersom jag ser en djupare betydelse i varför han byter skepnad. Medans i 

Aladdin byter den gode sin skepnad bara för att skydda sin falska identitet. Jag går djupare in 

på detta finns i den konnotativa analysen.   

 

För att veta vilka karaktärer i de olika filmerna som har de specifika egenskaperna jag letar 

efter har jag tagit hjälp av delar från Vladimir Propps teorier om hur karaktärernas beskrivs.35 

Jag har valt att tolka Propps teorier på olika sätt beroende på film och handling. I de olika 

filmerna som är valda avgör handlingen på vilket sätt den onde framställer sig själv på. I två 

av filmerna som är valda är den onde manipulativ mot de andra karaktärerna för att det finns 

en mörk baktanke och ett mål som enbart är bra för den ondes räkning. Alltså de andra 

karaktärerna vet inte om att det smids mörka planer och att det är en ond person de har i sin 

närhet. I den tredje utvalda filmen är alla medvetna om den onde men de vet inte att det smids 

mörka planer och att det är fara å färde. Detta beror på tidigare historia alltså om det finns en 

handling innan själva filmen börjar. Jag kommer gå djupare in på detta i presentationen av 

filmerna. 

 

4.1 Semiotik 
Studien av tecken och deras sätt att fungera och tecknets betydelse kallas för semiotik.36   

Lingvisten Ferdinand De Saussure (1857-1913) Beskrivs som grundare av semiotiken, som 

lingvist var Saussure främst intresserad av språket och tecknets uttryckliga betydelse. För 

honom var tecknet ett fysiskt föremål med en betydelse. Saussure menade att ett tecken hade 

en betecknande och en betecknad. Det betecknande är det vi uppfattar alltså utseendet av 

tecknet exempelvis ett ritat streck på ett papper eller ett ljudet av en gitarr medans det 

betecknade är det som vi upplever i vårat medvetande. Hur vi tolkar eller lägger en känsla och 

mening bakom ljudet av en gitarr eller det ritade strecket på pappret. Det sistnämnda är 

kulturellt betingat och är i stor utsträckning den samma bland en befolkning som talar samma 

språk.37  Det beteckande och det betecknande kan tänkas vara början på uppkomsten av 

                                                
35 https://sv.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp (Hämtad: 2015-10-13) 

36 Fiske, John. Kommunikationsteorier-En Introduktion. 1990, s.61 

37 a. a. s.66  
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begreppen konnotation & denotation som är semiotiska begrepp av Roland Barthes. 

Konnotation & denotation kommer beskrivas under en egen rubrik längre fram. 

Det finns flera grenar av semiotik och ett som kommer vara användbart till min analys är 

bildsemiotik.  

 

 

4.2 Bildsemiotik 
Jag har valt semiotisk bildanalysen som metod eftersom det möjliggör en kartläggning av 

färgens betydelse av karaktärernas egenskaper. Bildsemiotiken är en sidogren inom 

semiotiken.38 Bildsemiotik beskriver hur vi kan se bilder utifrån ett perspektiv där vi ser 

betydelser i bildens skilda delar. Tolkningarna av tecknen är individuella men en sak har 

tecknen gemensamt: går det inte att tolka tecknet så är det inget tecken.39 

Inom semiotiken finns det begrepp som går djupare in på områden som handlar om vad det vi 

ser betyder. Eftersom det är det som analysen handlar om; att gå djupare in på vad färgerna 

betyder i sitt sammanhang med karaktären; kommer jag att utgå främst från dessa begrepp i 

min semiotiska analys. Begrepp som just handlar om det och därför är ett bra hjälpmedel är 

konnotation och denotation.  

 

                                                
38 Sonesson, Göran. Bildbetydelser-inledning till bildsemiotiken som vetenskap. 1992, s.12 

39 Hansson, Hasse & Karlsson, Sten-Gösta & Nordström Z, Gert. 1992, s.11 
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4.3 Denotation & Konnotation 
Roland Barthes (1915-1980) var en fransk författare, litteraturforskare och semiotiker.40 

Barthes benämns även som utvecklare av semiotik när han delade upp två underkategorier där 

den första var objektet (språklig nivå) och kallades denotation samt de andra var meningen 

bakom objektet (mytologisk nivå), även kallad konnotation.41  

Tecken av alla de slag används och uppfattas alltid i konkreta historiska, sociala och kulturella 

situationer. Och även om de flesta denotativa betydelser är mer eller mindre fastlagda, är de 

konnotativa betydelserna variationer av stor vikt för all sorts kommunikation.42 

Med detta menar Gripsrud att konnotationen alltså betydelsen av ett föremål kan betyda olika 

på grund av det kulturella som ligger bakom. Medans denotationen oftast redan är för 

bestämd. Semiotik är kulturellt baserat begrepp och med det menar jag att till exempel 

betydelsen av färg kan vara annorlunda beroende på vart i världen åskådaren är uppvuxen och 

hans/hennes historia. 

 

När jag läste Medie & kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola vårterminen 2012 

fick jag höra om hur barn med olika uppväxt uppfattade barnprogrammet Tellitubbies. Barnen 

bodde alla i Sverige men några hade flytt till Sverige med sina familjer på grund av krig i 

deras hemland. Frågan barnen fick var: I vad bor Tellitubbies? Barnen som var uppvuxna i 

Sverige svarade: I på en grön äng i en kulle. Medans barnen med erfarenhet utav krig svarade 

att Tellitubbies bodde i ett skyddsrum. Det visar på att tecken inte har samma betydelse för 

människor med olika historia och kultur. Denotationen förändras inte utan Tellitubbiesarna 

bor i en kulle. Däremot är konnotationen olika för barnen beroende på deras historia 

 
                                                
40 https://sv.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes 

41 Barthes, Roland. Mytologier. Staffanstorp-Cavefors: Lindgren & Simon, 1957/1969, s.79f 

42 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, mediesamhälle (red.), 2011, s.150 
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5.0 Analys  

 

5.1 Analysmodell:  
• Presentation av filmerna 

• Den Onde denotativ analys 

• Den Gode denotativ analys 

• Hjälpredan denotativ analys 

• Konnotativ analys 

• Slutsats 

 

5.2 Trassel  (2010) 
Handlar om Rapunzel som har långt magiskt guldblont hår. På grund av sitt magiska hår har 

Rapunsel hållits fången sedan hon var en bäbis av Gothel som utger sig för att vara hennes 

mamma. Gothel kidnappade Rapunsel för att hon skulle kunna hålla sig ung, detta genom att 

borsta Rapunsels hår och sjunga en magiska visa. Rapunsels bästa vän är en kameleont vars 

namn är Pascal, han är hennes enda sällskap när Gothel inte är hos henne. Men en dag dyker 

tjuven Flynn Rider upp när Gothel inte är hemma. De ger sig ut på äventyr eftersom Rapunsel 

vill se svävande lyktorna som enbart dyker upp varje år på hennes födelsedag. Flynn är den 

enda som kan hjälpa henne. Det visar sig att det är Rapunsels biologiska mamma och pappa, 

kungen och drottning som skickar upp lyktorna för att de hoppas att Rapunzel en dag ska 

återvända hem. 
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Den onde 

Jag har valt ut Gothel som den onde med hjälp av Propps 

beskrivning av karaktären som drar olycka över de andra 

karaktärerna i sagan.  

För att få sin vilja igenom använder Gothel manipulation. Hon 

manipulerar Rapunzel genom att ljuga för henne att hon är 

hennes mamma samtidigt som hon skrämmer henne till att 

aldrig ta sig utanför tornet eftersom där är allt mörkt och 

farligt.  

Gothel har svart hår och klädd i en mörkröd långklänning med 

små gulddetaljer. 

 

 

Den gode 

Varje år på Rapunsel födelsedag ser hon tusentals lyktor sväva 

utanför sitt fönster. Hennes största önskan är att ta reda på varför 

det infaller just på hennes födelsedag. En dag får hon chansen att 

uppfylla sin önskan och hon lämnar den plats hon hållits fånge i 

hela sitt liv.  

Propps första fas är hur en karaktär lämnar sitt hem och den andra 

fasen är hur en karaktär inte lyder en befallning. Gothel har sagt till 

Rapunsel att hon aldrig får lämna tornet. 

Rapunsel har guldblont hår och hennes klänning är ljust lilarosa.   
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5.3 Aladdin (1992) 
Handlar om gatupojken Aladdin och hans apa Abu. Aladdins högsta önskan är att få bo på 

palatset och aldrig behöva gå hungrig mer. På palatset planerar sultanens rådgivare Jafar hur 

han ska bli sultan över Agrabah. Han har under en längre tid sökt efter en grotta med en 

magisk lampa i. När Jafar äntligen hittar grottan visar det sig att en enda person får gå in, den 

fattige gatupojken Aladdin. Samtidigt har sultanens dotter Jasmine allt man kan önska sig, 

utom frihet. En dag rymmer hon för att få leva som en vanlig människa. Aladdin och Jasmine 

träffas och blir kära. Jafar har i sin tur skickat ut sultanens vakter för att fånga in Aladdin för 

att låta honom gå in i grottan.  

Väl inne i grottan hittar Aladdin och Abu lampan och när de ska lämna över lampan blir de 

lurade av Jafar och blir tillslut instängda i grottan.  

Jafar upptäcker att han inte har lampan utan att Abu tagit den ur hans ficka innan han blev 

nedslängd i hålet. Nere i grottan blir Aladdin nyfiken på lampan, gnider den och ut kommer 

den helsnurrige Anden. Aladdin önskar att han blir prins så att han kan imponera på Jasmine. 

Hjälpredan 

Pascal finns vid Rapunsels sida under alla omständigheter. Han 

fungerar som en förlängning av Rapunsels medvetande, som 

hennes tuffare sida. Pascal föreställer en kameleont och är i 

normalt tillstånd grön. Men han byter färg när sinnesstämningen 

förändras. Röd=arg/farlig, blå=rädd, orange=blyg. Han byter 

även färg beroende på vad han äter och om han vill smälta in i 

bakgrunden. Se bilaga 1.  
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Han lyckas ta sig till palatset för att uppvakta Jasmin, men Jafar genomskådar honom och 

knycker tillbaka lampan från Aladdin. Jafar tar över makten från sultanen med hjälp av Anden 

och Aladdin gör allt för att rädda Jasmin och hennes far. 

 

 

 

    
  

 

 

 

 

 

Den onde 

Jafar smider onda planer bakom sultanens rygg om att 

en dag ta över Agrabah och styra som sultan. Han 

manipulerar sultanen för att få resurser till att lyckas 

med sitt erövrande. Förklädd som en gammal man offrar 

Jafar Aladdin för att få tag på den magiska lampan.  

Jafar är klädd i svart och mörk klarrödton med 

gulddetaljer.  

Den gode 

Aladdin lever på gatan och drömmer om ett liv i palatset där 

han aldrig mer behöver gå hungrig. Han får en chans att ändra 

sitt liv genom att hjälpa en äldre man att få tag på en magisk 

lampa. Men blir lurad och på väg att bli mördad räddas 

Aladdin av sin bästa vän Abu. Deras tur vänder när de gnider 

den magiska lampan och en ande kommer ut med tre 

önskningar. Aladdins liv förändras drastiskt och han flyttar in 

på palatset men för att han ska få leva lycklig i alla sina dagar 

måste han bekämpa Jafars onda planer och ställa allt till rätta 

och rädda sin kärlek Jasmin. 

Aladdin har svart hår och är klädd i violett och gulvitt. 
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5.4 Herkules (1997) 
Historien grundar sig i den grekiska mytologin.  

Gudarna Zeuz och Alkmene får en son som de döper till Herkules.  

Guden Hades som på grund av sina tidigare illdåd har blivit sänds av Zeuz ner till avgrunden 

för att ta hand om de dödas själar. Hades vill störta Zeuz och de andra gudarna och har med 

hjälp av ödesgudinnorna fått veta att om hans planer ska gå i lås måste han döda Herkules. 

Hades gör Herkules dödlig med hjälp av ett gift men Herkules får inte i sig allt och behåller 

därför sin gudastyrka. Eftersom han nu är dödlig kan han inte länge återförenas med sina 

föräldrar utan adopteras av ett mänskligt par som länge längtat efter ett barn. När Herkules 

blir tillräckligt gammal berättar hans adoptivfar om hur de hittade Herkules som bäbis och att 

det nu är dags för Herkules att ta reda på vart han kommer ifrån. Herkules ger sig ut på ett 

stort äventyr och kommer till ett tempel där han får prata med sin far Zeuz. Zeuz berättar för 

Hjälpredan 

Abu är Aladdins högra hand och bästa vän. De sitter i 

samma situation och har bara varandra att ty sig till. 

För att överleva på gatan hjälps de åt att få tag på föda 

samt rymma från säkerhetsvakter. Abu skulle offra sitt 

liv för Aladdin om det skulle krävas. Abu är en liten 

brunröd apa klädd i violett och detaljer av blått. 
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sin son vad som krävs för att han en dag ska få återförenas med gudarna. Herkules måste 

bevisa att han är en sann hjälte och får då återvända till berget Olympos som en gud. I 

samband med att han träffar sin far återförenas han med sin bästa vän Pegasus som han inte 

träffat sen han var en bäbis. De två ger sig ut på otroliga äventyr tillsammans för att Herkules 

en dag ska bli gud igen.      

 

 

 

 

 
 

 

     

  

 

 
 

 

Den onde 

Hades mål är att förinta Zeuz och de andra gudarna. Han köpslår 

med människor och får betalt med gentjänster, metoderna är 

manipulativa och till sin egen vinning skull. Hades temperament är 

explosivt. Han skiljer Herkules från sina föräldrar och gör honom 

dödlig. Hades bär svart och har blått hår och hud. När han 

exploderar blir han röd i huden och håret gulorange. Se bilaga 3. 

 

Den gode 

Herkules växer upp på jorden som en människa men känner sig 

alltid utanför och annorlunda. Hans adoptivfar berättar för 

honom att de hittat honom som en bäbis. Herkules ger sig ut för 

att ta reda på vem han är och vart han kommer ifrån. När 

Herkules är ung bär han vitt, se bilaga 2. Som vuxen bär han 

blått och orange. 
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5.5 Konnotativ analys  
Mönstret av färgläggningen mellan de tre onda karaktärerna är att alla har färgen svart som en 

framträdande färg plus en färg till, karaktären onde är alltså färglagd med två färger. Jag 

tolkar att färgen svart ska symbolisera ondska och makt som berättande funktion. Två av de 

onda bär rött som den andra färgen även om det är olika nyanser av rött. Gothel i Trassel bär 

en mörk djupröd ton och har svart yvigt långt hår. Bellantoni beskriver den röda nyansen som 

något moget och elegant.43 Gothel utger sig för att vara Rapunsels mamma av egoistiska 

grunder. Även om hon inte är direkt elak mot Rapunsel så har hon kidnappat henne och 

skrämt henne till att aldrig lämna tornet. Jafar som är den andra karaktärerna som bär rött, en 

klarröd ton. Detta beskriver Bellantoni bland annat som något aggressivt. Jafar bär röda 

detaljer och det första intrycken av honom är att han är en mystiska äldre rådgivare åt sultanen 

men har lång svepande klädsel och stor huvudbonad i svart. Hades som är den tredje onde 

karaktären bär en helsvart klädnad och har blågrått hår och hud. Han är den enda utav de tre 

som är utpekad från början som den onde. Den blågråa tonen ger ett kallt och ensamt intryck. 
                                                
43 Bellantoni, Patti. If It´s Purple, Someones´s Gonna Die. (red.) 2013, s.3 

Hjälpredan 

Pegasus är en gåva från pappa Zeuz och mamma Almene. 

Men Herkules och Pegasus skiljs åt när Herkules blir 

dödlig. De återförenas när Herkules ger sig ut på sitt livs 

uppdrag och de kämpar alla strider tillsammans och 

Pegasus lämnar aldrig Herkules sida.  

Pegasus är vit med blåa detaljer. 
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Bellantoni nämner att färgen blå ofta förknippas med deppighet.44 Hades är ingen deppig 

karaktär men är däremot ensam och dömd att för alltid leda de dödas själar ner i underjorden, 

han vill inget hellre än att förgöra berget Olympos och de andra gudarna genom att smida 

elaka planer. Hades är manipulativ och har ett hett temperament och kan explodera vid minsta 

motgång. När han exploderar blir hans hud klarröd och hår gul och orange.45 Åter igen 

används den klarröda kulören för att symbolisera aggressivitet och hotfullhet. Alla tre 

karaktärer har mörka färger och som tidigare nämns så finns känslan kvar av liknande 

nyansering, alltså av karaktären den onde. Jag tolkar det som att färgen svart är till för att 

symbolisera den ondes egenskap.    

 

Det finns inget liknande mönster mellan karaktärerna den godes färgläggning som det gör 

mellan karaktärerna den onde. Däremot ser jag ett annat mönster och mönstret är att dt går att 

se en motsats mellan den gode och den onde i alla filmer.  I filmen Trassel bär Rapunsel ljusa 

färger som rosalila och har guldblont hår till motsats till Gothel som bär mörk djupröd och har 

svart hår. Jag tolkar det i detta fall som att ljusa färger = sann, lojal, solidarisk. Mörka färger = 

falsk, illojal, egoistisk. Rapunsel lyssnar på sin ”mammas” uppmaning att stanna i tornet 

eftersom hon älskar och respekterar henne. Men när hon blir gammal nog vinner hennes 

nyfikenhet och hon lämnar tornet och hennes samvete sliter i henne eftersom hon inte lyder 

sin ”mamma”. I filmen Aladdin bär Aladdin och Jafar två färger var, lila, vitt och svart, 

klarrött. Aladdin bär färgen lila större delen av filmen, Bellantoni förklarar bland annat att 

färgen lila bär en mystisk och övernaturlig betydelse.46 Aladdin hittar en magisk lampa med 

en ande i och får därför tre önskningar. Med hjälp av den magiska Anden skapar Aladdin en 

falsk identitet och därför lyckas uppvakta prinsessan Jasmin på palatset. Handlingen stämmer 

därmed överens med färgläggningen på så sätt att Aladdin vänder sig till magi och 

övernaturlighet, klädd i lila, en färg som konnotativt uppfattas som mystisk. Jafar som bär 

klarrött har också en falsk identitet genom halva filmen men på andra grunder. Han går från 

att vara sultanens rådgivare till att tortera sultanen och prinsessan Jasmin och vill ta över och 

bli sultan. Däremot är Aladdin färglagd i vitt och Jafar i svart vilket jag tolkar som ett 

förtydligande på god och ond.  Filmen Herkules utspelar sig i antikens Grekland så därför är 

Herkules klädd därefter. I sin ungdom bär han vitt och som vuxen och färdigtränad hjälte 
                                                
44 a. a. s.82 

45 Se bilaga 3 

46 a. a. s.224 
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klädd i orange och mörkblått. Herkules förändras genom filmen från att vara en ovetandes ung 

pojke till att bli en tränad hjälte. Den vita beklädnaden tolkar jag som att Herkules fortfarande 

är oförstörd och ovetandes. När han sedan blir vuxen och får veta sin historia, vart han 

kommer ifrån och hur världen fungerar omvandlas färgerna till orange och mörkblått. 

Bellantoni nämner orange som en snäll och odramatisk färg i jämförelse med rött och gult. 

Men orange som i en sol-uppgångar/nedgångar ger en otrolig känsla av värme och 

tillfredställelse.47 Karaktären Herkules är genomgod och vill hjälpa andra människor samtidigt 

som han har en gudastyrka och en flygande häst. Så både snäll och magiskt. Mörkblått 

nämner Bellantoni som en kunglig och mäktig färg och Herkules är från en kunglig linje. 

Hades däremot bär helsvart och gråblått hår genom hela filmen. Medans Hades inte förändras 

varken i utseende eller planer. Så motsats mellan Herkules och Hades är förändring och ingen 

förändring.  

 

Karaktären Hjälpredan ser jag som något som är färglagt utefter sin fysiska gestaltning och 

för att passa in i omgivningen. I filmen Trassel är Pascal en kameleont och därav förändrar 

han färg beroende på sin omgivning, sina känslor och vad han äter. Pascal blir röd som arg, 

orange som blyg och blå som rädd. Med det jag har skrivit tidigare om Bellantonis 

beskrivning av dessa färger passar färgen mycket bra till känslan. Eftersom han inte har någon 

talförmåga är detta ett mycket bra sätt att kommunicera på och ger mig som publik en klar 

bild av vilken känsla som förmedlas i filmen. Jag tycker att detta är ett utmärkt exempel på 

hur färger kan användas för att förstärka och förmedla berättelsen. Han är alltid vid Rapunsels 

sida. I filmen Aladdin är Abu en lite minikopia av Aladdin utseendemässigt med lila som 

färgläggning och brun eftersom han är en apa. Abu är notorisk kleptoman men också Aladdins 

högra hand. Han gör allt för Aladdin och följer med på alla äventyr utan att blinka eller 

ifrågasätta. Till skillnad från hjälpredan i Trassel skiftar inte Abu färg för att förstärka 

berättelsen. Men enligt Propp är hjälpredan en förlängning av hjälten och detta är 

framträdande i Aladdin genom att de har samma färger på sin klädsel. Vilket stärker min teori 

om att samma personlighet färgläggs med samma sätt. I filmen Herkules är Pegasus en 

bevingad häst. Han är färglagd med vitt och ljusblått. I detta sammanhang tror jag Bellantonis 

beskrivning blått även här är kungligt och stolthet men eftersom han är Herkules medhjälpare 

är han i ljusare nyans blått. Vitt tolkar jag är eftersom han är god och skapad av gudar.  

Pegasus har inte en lika framträdande hjälprederoll som de andra hjälpredorna. Han är mer 
                                                
47 Bellantoni, Patti. If It´s Purple, Someones´s Gonna Die. (red.) 2013, s.146 
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eller mindre Herkules transportmedel och inte mycket annat. Det tolkar jag är anledningen till 

hans intetsägande färgläggning. Det vill säga ljusblått och vitt. Pegasus finns alltid vid 

Herkules sida. 

 

5.6 Slutsats 
Mitt syfte med den här uppsatsen var att ta reda på ifall färgläggningen av utvalda karaktärer i 

Disneyfilmer återspeglar karaktärernas egenskaper och ifall det fanns ett samband i 

färgläggningen mellan de olika filmernas karaktärer. Karaktären den onde var som jag hade 

föreställt mig innan jag började med uppsatsen och beskrev i Inledningen. Mörkare och 

liknande kulörer men det är inte nyanseringen som jag trodde var mönstret mellan 

karaktärerna utan att de alla har färgen svart i sin färgläggning. Ett annat mönster är däremot 

så är alla tre karaktärer tvåfärgade, svart och en färg till. Jag förväntade mig få fram ett 

liknande mönster hos alla karaktärer i analysen alltså att det återkom en färg för att 

symbolisera karaktärens egenskap. Men i karaktären den gode upptäckte jag istället att 

mönstret mellan alla filmerna är att det finns en stark kontrast mellan den onde och den gode 

karaktären. Sammanfattning: Rapunsel/ljuslilarosa = ärlig/solidarisk vs. Gothel/mörkröd/svart 

= oärlig/egoistisk. Aladdin/lila/vit = mystisk/god vs. Jafar/klarröd/svart = mystisk/ond. 

Herkules/orange/mörkblå = snäll/kunglig vs. Hades/ljusblågrå /  svart = elak/aggressiv. Med 

hjälpredan ser jag inte heller en likhet mellan de olika hjälpredorna och två av de tre kan jag 

inte få det till att färgläggningen är till för att förstärka s egenskaper eftersom karaktären 

endast finns som en förlängning av karaktären den gode. Förutom Pascal i filmen Trassel som 

kommunicerar genom att byta färg. Jag tolkar det som att det beror på att Pascal är något mer 

än en förlängning av Rapunsel. Han är även hennes tuffare och målmedvetna sida.      
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6.0 Diskussion 

Som jag skrev tidigare i uppsatsen om att semiotik är kulturellt baserat48 innebär att den här 

uppsatsen är färgad av mitt kulturella arv. Jag är västerlänning och objekten jag har analyserat 

är västerländska och mina referenser är något jag kan relatera till. Hade jag varit uppvuxen i 

en annan del av världen och analyserat en film därifrån hade uppsatsen sett helt annorlunda ut.  

Syftet med uppsatsen var att se om Disney hade ett mönster i färgläggningen av karaktärerna 

och det jag fick fram vara mycket intressant och öppnade upp en vidare syn på karaktärerna. 

Till exempel att Aladdin mystisk eftersom han döljer sin riktiga identitet för att få vara med 

den han älskade. För att få ännu tydligare resultat och för att se andra mönster av karaktärerna 

skulle analysen behövt innefatta alla Disneys animerade filmer. Så det finns stora 

förutsättningar att fortsätta och utveckla den här uppsatsen. Resultatet är till stora delar 

personligt även om jag använd mig av tidigare forskning så är inte resultatet ristat i sten.  

 

Vladimir Propps teori om sagors- och karaktärernas uppbyggnad49 var till stor hjälp för mig 

att plocka ut och förstärka de utvalda karaktärernas egenskaper. Eftersom det finns flera 

karaktärer i filmerna som man kan applicerar de egenskaperna jag var ute efter. En hypotes 

jag hade innan jag började med uppsatsen var att karaktären den onde  hade samma 

nyansering genom filmerna jag valt men det visade sig inte stämma utan det var färgen svart 

som var mönstret. Däremot är karaktären den onde starkare färglagd än den gode, och det ser 

ut som att den karaktären ska vara mer framträdande från början.  

 

                                                
48 Fiske, John. Kommunikationsteorier-En Introduktion. 1990, s.66 

49 Liedman, Sven-Eric. Stenar I Själen – Form och Materia från Antiken till Idag. 2006, s.461 

 



 

 25 

Patti Bellantonis färgkarta var också till stor användning för min analys eftersom hon skrev 

om just färg i film, hur färger används för att till exempel förstärka en känsla.50 Alltså hur 

färgen används som en narrativ funktion. Hade jag fortsatt skriva och lyft uppsatsen till en 

högre nivå hade jag antingen gått djupare in i de tre filmerna jag valt till den här uppsatsen. 

Jag hade analyserat färgförändringar utav karaktärerna eller så hade jag tagit med resterande 

animerade Disneyfilmer i färg och fortsatt analysen. Med fler infallsvinklar som till exempel 

genusperspektiv eller andra politisk vinklar. Till exempel tittat på Disneys utveckling från 

starten på 1900-talet till idag. Om färgläggning kanske färgades av de krigen Amerika deltagit 

i genom historien eller om det finns ekonomiska faktorer, kriser och så vidare. En annan 

intressant infallsvinkel hade varit att titta på alla dolda budskap i de animerade 

Disneyfilmerna.  

 

Det har varit en otroligt intressant analys att göra. Jag som har vuxit upp med Disney har efter 

min analys upptäckt saker i de karaktärer jag aldrig tänkt på tidigare. Jag har sett filmerna på 

ett helt nytt sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Bellantoni, Patti. If It´s Purple, Someones´s Gonna Die. Burlington: Focal Press (red.) 2013, s. xxvi 
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