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Svetlana Klakina 

  

Abstract 
  
This thesis examines the function of color in the design of a character and the scene of animated 
films and answers the question about color features in character and scene design as a separate 
animation principle, similar to the established 12 animation principles. The paper contains analysis 
about basic concepts of color and its visual perception, color theory and color psychology. The 
paper takes into consideration previous studies about color in physics, psychology and animation. 
 
The purpose of this study is to research the influence of the color on the plot perception in 
animation. The method of the study consists of comparing the statistics for correctness of 
recognition of the character's role and diegesis in the frame depending on the color change. 
Recognition correctness is established by conducting a blind survey of the representative sample of 
viewers. The survey is based on five sketches of the frame that use the same original drawing of the 
character's pose and different combinations of colors for the character and the background coloring. 
The following combinations of colors were used: warm color tones for the character and warm 
color tones for the background; warm for the character and cold for the background; cold for the 
character and warm for the background; warm for the character and warm for the background;  
uncolored character and uncolored background.   
Survey participants have assessed and identified different roles of the character and diegesis in each 
sketch of the frame based on the proposed five alternatives of the scene description according to the 
scenario idea. 
 
The results show that the effect of colors function was detected in all four colored sketches of the 
frame. The study confirms that all four combinations of color significantly increase the number of 
correct recognitions of all four roles of character in colored sketch of the frame compared to the 
uncolored sketch of the frame. This fact confirms the described hypothesis and emphasizes the 
effect of the color function which helps the viewer to interpret the design of the scene more clearly 
and to easily perceive the role of the character in colored sketch of the frame compared to the 
uncolored sketch. 
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Den trettonde principen? 
En undersökning om färgens roll i karaktärsbygge och scendesign. 

 
Svetlana Klakina 

 

Sammanfattning  
 

Examensarbetet undersöker färgens funktion inom karaktärs- och scendesign. Jag utgår ifrån några 
grundläggande begrepp om färgvisuell uppfattning som har sitt ursprung i färgteori och 
färgpsykologi. Jag tar även hänsyn till tidigare studier om färg inom fysik-, psykologi- och 
animationsområden.  
 
Syftet med arbetet är att presentera jämförande statistik och dataanalys i användningen av olika 
färgkombinationer för att visa olika rollfigurer och diegeser utan att ändra den ursprungliga 
teckningen av bildrutan. Undersökningen bygger på fem egenproducerade skissar som använder 
densamma teckningen av karaktärens pose samt olika kombinationer av färger för karaktärens och 
bakgrundens färgning. Det används följande färgkombinationer: varma färgtoner för karaktären och 
varma färgtoner för bakgrunden; varma för karaktären och kalla för bakgrunden; kalla för 
karaktären och varma för bakgrunden; varma för karaktären och varma för bakgrunden; ofärglagda 
för karaktären och ofärglagda för bakgrunden.  Deltagarna i enkätundersökningen har fått bedöma 
och identifiera olika rollfigurer och dieges i varje skiss av bildrutan utifrån de föreslagna fem 
alternativ av scenbeskrivningen enligt manusidén. 
 
Studiens resultat visar att effekten av färgfunktionen upptäcktes i alla fyra färglagda skisser av 
bildrutan. Alla fyra färgkombinationerna höjer antalet korrekta igenkänningar av alla fyra 
rollfigurer i färglagd skiss av bildrutan i förhållande till den ofärglagda skissen av bildrutan. Detta 
bekräftar den beskrivna hypotesen och betonar att färgfunktionen hjälper betraktaren att tolka 
scendesign mer tydligt samt gör igenkännandet av rollfiguren i den färglagda skissen av bildrutan 
enklare i jämförelse med den ofärglagda skissen. 
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Nomenklatur 
 

 
Bildruta – ett fragment av en film- eller videosekvens, en separat 

filmbild. 

Dieges – en fiktions universum; berättelsens skapade värld; tidsrymdens 

kontinuum.  

Design – är en skapandeprocess från idéstadiet till färdig produkt; 

föremåls konstruktion eller utseende. 

 Dramaturgi – en teknik som reglerar styrningen av informationsflödet i en 

 berättelse. 
 

Färgomfång – är alla de färger som återges i en enskild miljö eller en 

scen, ett enskilt konstverk och/eller visst medium. 

Filmdesign – är en del av grafisk design som använder grafiska 

designprinciper i kontexten av film- och video produktion. 

Rollfigur – en fiktiv person som en karaktär eller skådespelare gestaltar 

eller spelar i en spelfilm (fiktion). 

Pose – ställning som intas av kroppen, kroppens position, huvud och 

lemmar i förhållande till varandra. 

Scendesign (även kallad scenografi eller set design) – är skapandet av 

teater-, film- eller tv-scener (bakgrunder, interiörer). 

Storyboard – en visuell översikt över scener och sekvenser som visar hur 

de kommer att se ut i den färdiga produktionen av något slags rörliga bilder. 

Visuellt narrativ – är en historia som berättas genom användningen av 

visuella medier (visuella medel eller visuella uttrycksformer). 
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1. Inledning 
 

Examensarbetets forskningsfält är färgernas funktion inom karaktärs- och scendesign och analys av 

färgens inverkan på uppfattningen av en bildruta. Fokuset i denna studie ligger på undersökningen 

av den tänkta enskilda bildrutan med samma karaktärspose i olika kombinationer av varma och 

kalla färger av karaktärerna och bakgrunden. Syftet med användningen av olika färgkombinationer 

är att visa olika rollfigurer och backgrunder utan att ändra det ursprungliga utseendet av bildrutan.  

Den befintliga teoretiska och empiriska forskningen inom animation, filmvetenskap, färgteori och 

psykologi har en lång historia men befinner sig fortfarande i utvecklingsstadiet. De analyserade 

studierna i färgteori lägger mer uppmärksamhet åt färguppfattningen ur fysiologins och psykologins 

synvinkel på det verkliga livet snarare än animeringsområdet; de flesta källor som handlar om 

animation koncentrerar sig på att skapa en artificiell rörelse och ett animerat visuellt narrativ utifrån 

animationsprinciperna. Detta bekräftar att frågan om färgens funktion inom karaktärs- och 

scendesign i animerade filmer inte är tillräckligt undersökt. Det finns behov för en detaljerad analys 

och beskrivningen av den breda kunskapen kring temat och därför är det nödvändigt att fortsätta 

studier. 

Examensarbetet fokuserar på undersökningen av en tecknad bildrutas design. Jag studerar hur olika 

kombinationer av färger kan påverka uppfattningen av karaktärs- och scendesign. Mitt analysobjekt 

är ritade skisser av bildrutan med en färglagd eller icke-färglagd karaktär i samma kroppshållning 

som placerades på en färglagd eller icke-färglagd bakgrund. Den valda undersökningsmetoden 

tillåter mig att samla in kvantitativa data med hjälp av frågeformulär och genomföra en kvalitativ 

analys för att identifiera viktiga aspekter av färgens effekt på design av animerad bildruta. 

Undersökningsresultat kan vara användbart för animationsstudenter och animatörer. 

Färg är en känslomässig resurs. Tidigare vetenskapliga studier hävdar att förändringen i färgton 

genererar olika undermedvetna känslor som betraktaren kan uppleva. Varje färgton har sin egen 

funktion som jag försöker identifiera, tolka och analysera genom jämförande statistik och 

matematiska beräkningar av kvantitativa data om skissigenkänning av bildrutor med olika 
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färgkombinationer (O'Connor 2011, 232). Det är viktigt att nämna några grundläggande begrepp 

om färgvisuell uppfattning och färgernas betydelse som skapades inom färgteori och psykologi. I 

mitt examensarbete tar jag hänsyn till tidigare studier om färg inom fysik-, psykologi- och 

animationsområdet. Mer information finns i teoridelen av mitt arbete.  

Skisserna av bildrutan med olika alternativ i färgkombinationer för karaktären och bakgrunden är 

gjorda i Adobe Photoshop CS6. Data har samlats in med hjälp av ett frågeformulär, presenterats i 

form av grafer i Google Form och bearbetats av mig i Microsoft Excel. 

Bakgrund 

 
Ett av syftena med animation är att skapa en illusion av verkligheten och förmedla känslor till 

publiken. Det finns många aspekter som är viktiga för att utforma en bra visuell produkt, vilken kan 

fånga betraktarens uppmärksamhet till en fiktiv värld och väcka känslor. För att uppnå sitt mål 

använder animatörer olika filmresurser såsom till exempel ritobjekt, kamerarörelse, bildrutor, färg, 

ljud, montage.  

Ett av de första och viktiga stegen i att skapa en animerad film är storyboard. Storyboards tradition 

som ett pre-visualiserings verktyg för filmindustrin kommer från vanliga serier i form av visuellt 

narrativ. En sekvens av bildrutornas skisser utformar ett storyboard för en animerad film (Hayes 

och Webster 2013, 143). Animatören Richard Williams beskriver att varje bildruta i en animerad 

film har sin egen skapande berättelse. Gestaltning av en karaktär och miljön, deras kompositioner 

och interaktioner berättar en historia och driver den framåt (Williams 2002, 34). Ed Hooks betonar 

att rätt stämning i karaktärs- och scendesign är en viktig aspekt för att utforma illusionen av liv i 

animerad film. En skådespelare i animation är en karaktär på skärmen och det är animatören som 

bör skapa dess illusion av liv. För att göra detta bör animatören förstå sambandet mellan tänkande, 

känslor och fysiska handlingar vilka är byggstenar för mänskligt medvetande och beteende (Hooks 

2011, 8). Animatören Eric Goldberg hävdar att en animerad karaktär borde ha ett attraktivt 

utseende, humör och temperament. Tidigare erfarenhet av karaktärsanimering visar att rörelse är ett 

av de viktigaste sätten att uttrycka karaktärens temperament (Goldberg 2008, 38). Walt Disney 
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uppmuntrade sina animatörer för att skapa en mer fysiskt trovärdig animerad karaktär. I Disney 

Studios utvecklades en riktigt detaljerad och fullständig animationsstil som främjar de fysiska 

egenskaperna hos karaktären i rörelse. Det blev grunden för en trovärdig och attraktiv animation. Så 

småningom utvecklades regler av animerad rörelse och blev kända som animationsprinciperna.  

(Bishko, 2007).    

Samband mellan en animerad karaktär och dess bakgrund spelar också en viktig roll inom 

karaktärs- och scendesign. Forskningen beskriver att en korrekt vald färglagd bakgrund för en 

bildruta kan hjälpa att framhäva karaktären, dess hållning blir tydligare och kroppsspråk läses bättre 

(Bacher 2007, 78). Färger spelar en väsentlig roll inom film och bild. Regissör Ivan Magrin-

Chagnolleau hävdar att färger har en direkt påverkan på betraktarens känslor både i teater och film.  

Färg har förmågan att förmedla budskap och framkalla känslor (Magrin-Chagnolleau 2016, 2-3). 

Teorin om färger och deras psykologiska verkan började utvecklas när Goethe skrev sin bok Zur 

Farbenlehre (eng. Theory of Colors), där han kopplade färgkategorier (såsom gul, röd-gul, gul-röd) 

med en känslomässig reaktion (t.ex. värme, upphetsning) (Goethe 1840, 322-325). Goldstein 

kompletterade Goethes studier; han trodde att vissa färger påverkar fysiologiska reaktioner såsom 

emotionell upplevelse och kognitiv orientering. De efterföljande teorierna baserades på Goldsteins 

idéer och fokuserades på våglängden. Goldstein argumenterade att varma, långvågiga färger väcker 

spänningen eller varma känslor medan kalla färger med kortare ljusvågor framkallar en 

avkopplande reaktion. (Goldstein 1942, 148) Vetenskapliga studier bekräftar att det finns ett 

samband mellan färg och individens humör och beteende. Påståenden om färger och deras 

psykologiska påverkan var grundade framför allt på associationer och en upplevd effekt av en viss 

färg. Till exempel rött är förknippat med aggression och orsakar aktivt tillstånd (Valdez & 

Mehrabian 1994, 396-397). 

Mitt examinationsarbete fokuserar på ovanstående vetenskapliga observationer och slutsatser och 

beskriver färgens inverkan i utformningen av filmers visuella narrativ, nämligen färgens funktion 

inom karaktärs- och scendesign av bildrutan.  

En förstudie som jag har gjort tidigare tillsammans med gruppkamrater analyserade sambandet 

mellan hur miljö och bakgrund hade framställts samt vilka färger som hade använts för att visa 
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karaktärens känslotillstånd. Förstudien visade hur man med hjälp av “varma” färger bildade trevliga 

och ljuva scener i filmerna (se bild 1.1) medan kalla färger framgick i scener där bland annat våld 

och ensamhet skildrades (se bild 1.2). Denna studie väckte min nyfikenhet och stimulerade mig att 

utforska vidare frågan av färgers påverkan på uppfattningen av en bildruta. 

Bild 1.1. Bildcollage, mönster av positiva känslotillstånd i animerade filmer. 
 
 

Bild 1.2. Bildcollage, mönster av negativa känslotillstånd i animerade filmer. 
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 I en kvantitativ undersökning som jag har gjort tidigare i en grupp tillsammans med gruppkamrater 
var huvudsyftet att ta reda på om färger påverkar upplevelsen av karaktärers gester och uttrycket 
dvs. karaktärens känslor. Utifrån detta valde vi två gester, den ena vilken vi själva upplevde 
tydligare och som en aggressiv, aktiv pose ”A” (se bild 2.5.) och en annan pose vilken vi alla tre 
upplevde på olika sätt ”B”(se bild 2.5.). Vi kom fram till att poser kan uppfattas på olika sätt, att det 
kanske inte finns någon pose som är riktigt tydlig. Därför var det viktigt att ha med en fråga om hur 
posen "utan färg", i sig själv, uppfattades. Vi har arbetat utifrån färgteori och tidigare undersökning 
(dokumentanalys). 
 

 
Bild 2.5.  Två gester. 

 

Det bestämdes att arbeta med primärfärger för att se hur dessa påverkade uppfattningen av posen 

samt hur posen i dess olika färger i kombination med en varm versus kall bakgrund upplevdes.  

Vi fick intressanta resultat, analyserade dem och gjorde följande slutsatser:  

• När färg tillsätts på (enbart) figuren råder större enighet om känslan som den uttrycker. 

Figuren tillskrivs mer av den emotion som färgen (enligt forskning/färgteori) motsvarar. (se 

bild 2.6.) 
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Bild 2.6. Förstärkning av vredeskänslor med hjälp av röd färg. 

•  Samma primärfärg på bakgrunden och figuren förstärker emotionen som motsvarar färgens 

betydelse. (se bild 2.7)  

Bild 2.7. Förstärkning av känslan av lycka med hjälp av gul färg. 

• Blandning av motsatta färger t.ex. varm gul och kall blå ger mer neutrala och odefinierade 

känslor.(se bild 2.8) 

Bild 2.8. De mer neutrala och odefinierade känslorna. 
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 1.1  Frågeställning, syfte och mål 

Syftet med min forskning är att undersöka, identifiera och analysera tolkningen av färgens funktion 

inom karaktärs- och scendesign samt försöka svara på frågor: Hur påverkar olika färger och 

färgkombinationer uppfattningen av samma bild? Vilken betydelse har färg som berättarverktyg? 

Genom kvalitativ analys av statistiska data och bestämning av färgeffekterna i designen av den 

bildrutan vill jag öppna vägen för vidare studier, eftersom min forskning inte omfattar alla 

färgkombinationer och funktioner inom karaktärs- och scendesign av bildrutan. 

Statistiska data och analyser som jag genomför i min studie kan även fungera som en guide för 

animationsstudenter och kan förhoppningsvis hjälpa dem att uppnå en högre nivå i karaktärs- och 

scendesign genom färganvändning. 

 1.2  Avgränsningar 

Jag begränsar mig till att utforska endast visuell information. Min forskning kommer endast att 

fokusera på hur vissa färgkombinationer påverkar uppfattningen av rollfigurer och scendesign. Den 

ursprungliga teckningen av karaktären formas med hjälp av en viss kroppshållning. Varken 

dynamiska (animerade) gester eller karaktärens ansiktsuttryck kommer att användas. Jag begränsar 

mig endast till karaktärens kroppshållning. 

Mina studier kommer endast att fokuseras på en karaktär i samma pose och ett antal utvalda 

kombinationer av varma och kalla färger för att identifiera mönster av upplevelsen av de positiva 

och negativa rollfigurerna i skisser av bildrutor.  

Min forskning kommer endast att fokuseras på färgpsykologi och jag kommer inte att analysera 

färgsymbolism (de kulturella reaktionerna på färg).  
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 2  Teori och tidigare forskning 

Examensarbetet utgår ifrån problemet av användningen av färgens funktioner inom karaktärs- och 

scendesign i skisser av bildrutan för animerad film. Färg studeras brett på olika områden. Det finns 

en hel del forskning som har gjorts inom fysik, psykologi och filmindustrin. Ändå är studier av 

färgens inverkan på karaktärs- och scendesign i animation fortfarande ett relativt outforskat område.  

Baserat på teorin om animation fungerar Disneymodellen som den dominerande estetiska modellen i 

animationshistoria. Dessa grundläggande teoretiska aspekter har beskrivits i boken The illusion of 

life (Johnston och Thomas, 1981) och de 12 animationsprinciperna är modellens fundament (se bild 

2.1). 

1. Squash and Stretch 

2. Anticipation 

3. Staging 

4. Straight Ahead Action and Pose to Pose 

5. Follow Through and Overlapping Action 

6. Slow In and Slow Out 

 

7. Arc 

8. Secondary Action 

9. Timing 

10. Exaggeration 

11. Solid drawing 

12. Appeal 

 

 

Bild 2.1.  12 animationsprinciper 

Animationsprinciperna är inriktade på att stödja illusionen av liv i animationsfilm. De används som 

en guide för en bra animering. Till exempel kan karaktären sträckas och komprimeras under rörelse 

men förlorar inte en konstant volym. Varje handling måste ha en förberedande rörelse. Rörelserna 

bör vara välvda, snarare än linjära och bör åtföljas av överlappning. Rörelser, ansiktsuttryck och 

ställningar bör vara uttrycksfulla. Karaktären och dess beteende bör vara så tydliga som möjligt 

genom dessa principer och samtidigt ha karisma och attraktivitet (Bishko, 2007). Principerna 

utformades som teoretiska regler så att nya animatörer kunde följa dem för att uppnå illusion av liv 

(Johnston och Thomas 1981, s.46).  
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Under de senaste åren fortsätter ytterligare animationsprinciper att diskuteras och teoretiseras vilket 

återspeglar utvecklingen av animationstekniker och har som avsikt att utvidga gränserna för de 

ursprungliga tolv principerna (Kerlow 2004, refererad i Bishko, 2007).  

De nya animationsteknikerna framhäver ett behov för ny forskning inom karaktärsanimation 

förutom den som är fokuserad på de befintliga tolv principerna. Animatören Walt Stanchfield 

beskriver exempelvis i sin bok Drawn to life (2009) 28 animationsprinciper (se bild 2.2). 

Pose and Mood 

Shape and Form 

Anatomy 

Model or Character 

Weight 

Line and Silhouette 

Action and Reaction 

Perspective 

Direction 

Tension 

Planes 

Solidity 

Arcs 

Squash and Stretch 

Beat and Rhythm 

Depth and Volume 

Overlap and follow thru 

Timing 

Working from extreme to extreme 

Straights and Curves 

Primary and secondary action 

Staging and composition 

Anticipation 

Caricature 

Details 

Texture 

Simplification 

Positive and negative shapes 

 

Bild 2.2.  28 animationsprinciper 

De befintliga animationsteknikerna och principerna är för det mesta fokuserade på överföringen av 

känslor genom rörelseframställning.  

 

 2.1  Färg inom fysik 

Vetenskapliga publikationer innehåller ett brett spektrum av studier som diskuterar ljuseffekterna 

samt påverkan av ljusvågor som hör till olika färger i förhållande till mänskliga reaktioner. Det 

finns många studier som bevisar att färger kan framkalla en rad fysiologiska, psykologiska och 

beteendemässiga reaktioner hos människan. De vetenskapliga fakta och forskningar om färg inom 
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fysik konstaterar att det mänskliga synsystemet spelar en viktig roll i uppfattningen och upplevelsen 

av färger.   

Leonard Shlain i sin studie Art and Physics hävdar att färg föregår ord och civilisation. Som 

exempel diskuterar han barnets förmåga att "reagera på ljusstyrka" och på färglagd föremål långt 

innan det börjar lära sig språket (Shlain, 1991). 

Synen är en komplex process. När ljuset kommer in i våra ögon passerar det genom linserna och 

träffar retina eller näthinna där finns det ljuskänsliga celler som kallas stavar och tappar på grund av 

deras former. Det är tappar som är mest känsliga för färguppfattning. Det finns olika typer av tappar 

som är inställda på ljus av olika våglängder, de aktiveras av ljus och sänder information genom 

nervsystemet till hjärnan som tolkar den erhållna informationen som färg (Clair 2016, 13-14). 

Waldman påpekar att färgseende börjar med ljus och dess fysikaliska egenskaper såsom våglängder 

och deras kraft. Ljuskällor utstrålar synliga energiimpulser (vågor) som rör sig med samma 

hastighet men med olika frekvens. Det mänskliga ögat kan uppleva ljusets våglängder i intervallet 

från ca 380 nm till ca 720 nm. Våglängden för det synliga solspektret är från 400 till 700 nm. (se 

bild 2.1) (Waldman 2002, 14) (Clair 2016, 13-14).   

När ljusvågorna träffar något objekt, absorberar objektet bara våglängderna som exakt matchar 

deras egen atomstruktur och återspeglar resten som är vad vi ser. När ljuset interagerar med det 

mänskliga ögat, gör våglängderna det på olika sätt som påverkar våra uppfattningar av objekten.  

Goldstein (1942) beskriver och utforskar olika experiment med patienter och fokuserar sin 

forskning på ljusvåglängden. Baserat på insamlade material drar han viktiga slutsatser, till exempel 

att den röda färgen är alarmerande och den gröna är en tyst färg. Han argumenterar för att röd kan 

vara en lämplig färg för att skapa en känslomässig bakgrund som leder till framväxt av idéer och 

handlingar och i gröna färger kommer dessa idéer att utvecklas och genomföras (Goldstein 1942, 

148). 
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 Bild 2.1. Ljusets våglängder. 

 

Valdez och Mehrabian (1994) beskriver forskning som har inspirerats till en stor del av hypotesen 

att långvågiga färger (t.ex. röda och gula) väcker mer känslor hos människor än kortvågiga färger 

(t.ex. blå och grön). Experimentella studier som har använt fysiologiska reaktioner (t.ex. galvanisk 

reaktion av hud) har i allmänna drag visat att röda och gula färger provocerar mer reaktion än blå 

och grön färg (Valdez och Mehrabian 1994, 396-397). 

Bleicher i sin bok Contemporary Colour: Theory & Use förser läsaren med introduktionen till 

färgteorin och utforskar effektiv användning av färg i digitala applikationer och 3D-design. Denna 

studie handlar om teori och dess praktiska tillämpning i en teknologibaserad värld. Han noterar att 

förutom våglängden har färgerna andra grundläggande egenskaper som också kan påverka deras 

uppfattning: färgton, mättnad, intensitet (Bleicher 2012, 64). 

• Färgton är en egenskap av färg som bestämmer färgens position i spektret.  

• Mättnad beskriver färgtonens intensitet.  

• Intensitet beskriver färgens ljusstyrka eller mörkhet. (se bild 2.2) (Bleicher 2012, 65).   

 

Bleicher påpekar att färger har också en temperaturkaraktäristik som beskrivs i termer av kalla och 

varma toner. Varma färger är de som faller inom det röd-orange-gula spektrumet och kalla färger 

som ligger inom det gröna-blå-violetta området (se bild 2.3) (Bleicher 2012, 65). Neutrala färger är 

de som är nära grått i mättnadsvärde. Färgteori noterar att de varma tonerna är mer aktiva och 
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aggressiva medan kalla är passiva och lugna. Rena, mättade färger tenderar att avancera och 

stimulera medan neutrala färger tenderar att återgå till bakgrunden (Bleicher 2012, 66). 

 

Erfarenheten visar att vissa färgkombinationer upplevs som behagliga, medan de andra är 

obehagliga eller uppfattas med likgiltighet. Det finns de färgkombinationerna som är tilltalande för 

oss, bland vilka finns en viss regelbunden, ordnad relation. Sådana grupper av färger med en 

behaglig effekt kallar vi för harmoniska (Gage 1999, 14-15). Att harmonisera innebär att samordna 

de olika färgerna i en komposition. Kontrasten uppstår när färgerna i kompositionen inte har 

relationer eller likheter. Kontrast understryker skillnader i färger (Bleicher 2012, 69). 

 
 Bild 2.2. Färgton, mättnad, intensitet. 

 
 Bild 2.3.  Kalla och varma toner 

 
 
 

 2.2  Färg inom psykologi 

Färg har blivit ett betydande ämne för forskning inom psykologi. Detta har lett till upptäckten av 

färgens psykofysiologiska egenskaper. Studier av de psykologiska effekterna av färg sammanfaller 

med teorin om färg.  Goethe (1840) i sin bok Theory of Colours beskrev om hur färg uppfattas 

under olika omständigheter. Goethe fokuserade på färgupplevelsen i motsats till Newtons rationella 

tillvägagångssätt. Goethes observationer av optiska effekter och färgernas känslomässiga påverkan 

har användas för vidare forskning och praktisk tillämpning. Hans forskning har gett en djupare 

inblick på färg och placeringen av färgen i färghjulet (se bild 2.4) (Bleicher 2012, 24, 66) (Harris, 
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1963). 
 

Goethe och Schiller har kombinerat färger med karaktärsdrag: rött för vackert, gult för gott, grönt 

för användbart och blått för vanligt. Gestaltpsykologi i början av 1900-talet har också beskrivit 

grundläggande känslor som väcks av färg. Det mest kända färgpsykologitestet har utförts av Max 

Luscher på 1940-talet. Han testade svaren med färgkort och efteråt försökte psykologer tolka 

personens karaktär baserad på testresultaten. Det har visat sig att kallare färger kan ge en lugnande 

effekt på människor, så sjukhus och fängelseväggar har blivit målade med kallare färgnyanser. En 

annan studie visar att färgen på placebo-tabletter påverkar deras effektivitet. Blå tabletter fungerar 

bättre som sedativa medel (lugnar nervsystemet) och tabletter med röd färg fungerar som 

stimulerande (Bleicher 2012, 41).                      

Bild 2.4. Goethes färghjul. 

Det har bevisats att rött ljus höjer nervsystemets aktivitetsnivå. Rött ljus orsakar mer spänning och 

fientlighet än vad blått ljus gör. Tester i Yale University har visat att röd färg påverkar negativt 

sådana mentala handlingar som problemlösning, beslutsfattande och sociala samtal. Dessutom höjer 

rött ljus nivåer av fysisk aktivitet och framkallar mer extrema känslor medan blått ljus lugnar ner 

människor även fysiskt (Rossotti, 1985).  

Unal utforskar begreppet färg och noterar att varje färg har inverkan på vår psykologi. Det finns 

både positiva och negativa psykologiska effekter. Han betonar att vi känner ilska när vi ser röd färg 

och blå har en lugnande effekt. Den röda färgen stimulerar människokroppen och höjer pulsen samt 
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ger ett intryck av att tiden går snabbare. Unal noterar att färgernas harmoni även påverkar 

människornas uppfattning av färg (Unal, 2015).  

Bleicher menar att färg är naturens eget kraftfulla signalsystem. Ur vetenskaplig synvinkel är färgen 

det första som vi registrerar när vi utvärderar någonting. Till exempel signalerar mänsklig instinktiv 

färguppfattning om livsmedlets säkerhet, i djurriket används färg i ännu högre utsträckning för att 

demonstrera sexuell tillgänglighet (Bleicher 2012, 67).  

Symboliska färgassociationer och färgbetydelser nämns ofta i samband med människans 

psykologiska reaktioner på färg; här handlar det om färgens påverkan, mänskliga preferens och 

kognitiva bedömningar.  I sina studier beskriver Van Wagner följande reaktioner på de primära 

färgerna.  Rött är en ljus, varm färg som framkallar starka känslor, anses även som en intensiv eller 

till och med arg färg som skapar känslor av spänning eller intensitet. Blått associeras med känslan 

av lugn och ro. Denna färg beskrivs ofta som fredlig, säker och välordnad. Blått kan också skapa 

känslor av sorg. Blå färg används ofta för att dekorera kontorsmiljöer. Människor är mer produktiva 

i blå rum. Grönt är vilsamt, lugnande, glatt och hälsovårdande. Grön färg hjälper till att lindra stress 

och läka själsliga sår. Grönt har länge varit en symbol för fertilitet (Wagner 2009, refererad i 

O'Connor 2011, 231).  

På liknande sätt blandas de symboliska associationer av färg med psykologiska och fysiologiska 

reaktioner i det följande exemplet från Logan-Clarke och Appleby studier. De noterar att rött är 

färgen för mod, styrka och banbrytande anda. Samtidigt är det en färg av ilska, våld och brutalitet. 

Rött är en stimulerande och energigivande färg som väcker starka känslor. Den höjer blodtrycket, 

hjärtfrekvensen och andningen. Människor är hårdkopplade till gul färg vilken agerar som 

stimulans. Om miljön är tråkig och tiden passerar sakta kan den gula färgen ändra situationen till 

den omvända. Gult anses som en glad färg. En avvisning av gul färg indikerar rädslan för 

förändring. Människor som inte tycker om gult favoriserar ofta blått för att lugna sig och känna sig 

trygg. Blått lugnar, avslappnar och läker psykologiska sår. Blå färg gör att kroppen producerar 

lugnande hormoner. Forskningen beskriver att, till exempel, synen av en stark blå himmel kan 

sänka blodtrycket, pulsfrekvensen och minska kroppstemperaturen. Grön färg betyder balansen och 
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färgharmoni och därför kan vara hjälpsamt i tider av stress (Logan-Clarke och Appleby 2009, 

refererad i O'Connor 2011, 231). 

   

 2.3  Färger inom animerad film 

Färger brukar förmedla känslor ganska subtilt och okontrollerbart. Färger är naturligtvis en viktig 

estetisk komponent av varje konstnärlig verk (Magrin-Chagnolleau, 2016). Användningen av färg i 

en film är dock mer än bara dekoration. Regissör Magrin-Chagnolleau hävdar att färg är ett mycket 

kraftfullt berättande verktyg som kan överföra meddelanden utan ord. Han argumenterar att teorier 

om färg och dess inflytande på mänskligt psykologiskt tillstånd kan vara till stor hjälp i 

filmindustrin (Magrin-Chagnolleau, 2016).  

Film är ett visuellt medium. En professionell regissör kan berätta vad som händer i en film utan 

skådespelarnas dialog. Regissören kan planera scenuppbyggnad och komposition med hjälp av 

visuellt språk (Brown 2016, 39). Film är en visuell berättelse (narrative). Det är en kombination av 

text, bild, ljud och musik vilka upplevs på en gång (Valdes, 2005).  

Ett visuellt narrativ eller historia är en visuell representation av en serie händelser. Detta är en 

presentation av en händelse eller en historia genom bilder. Termen narrativ används ofta för att 

beskriva innehållet i en berättelse, berättandet av händelser som avser hur något hände med någon. I 

det enklaste bemärkelse det är en temporal kedja av händelser, en tråd av olika episoder med 

orsakssamband, ett sätt att återge ett händelseförlopp genom en tidsmässig presentation (Valdes, 

2005). 

Walt Disney studio har utvecklat storyboards som ett verktyg för att skapa attraktiva och 

konsekventa visuella berättelser. Storyboard är en serie av skisser som formar en berättelse och 

låter filmskapare visualisera dess sekvens. Skisserna av bildrutor skapas för att avbilda 

huvudpunkterna i filmens berättelse samt för att tydliggöra det hela. I storyboard representeras 

filmens berättelse; bildruta för bildruta (frame by frame) i den ordning de visas (Hayes och Webster 

2013, 143).  
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Disney Studios har utvecklat en tecknad animation till den högsta nivån och skapat en lätt 

igenkännbar visuell stil som grundas på tolv principer vilka hjälper med att förbättra 

karaktärsdesign genom realistiska egenskaper och skådespel. Karaktären är ett av de viktigaste 

elementen i animerade filmer. Karaktären berättar en visuell historia. Karaktärens design är ett av 

de viktigaste verktygen för att berätta en historia i tid och rum. Historien kan inte utformas utan en 

karaktär (Canemaker 1996, 4).   

Karaktären tolkar händelserna och anpassar sig i enlighet med sina egenskaper och upplevelser. 

Utveckling av karaktärens personlighet är avgörande för att skapa en karaktär som kan förstås av 

publiken (Hooks 2011, 8). Walt Disney ansåg animerade karaktärer som levande rollfigurer. 

Karaktären är som en skådespelare med sin personlighet vilken styr hur de ska agera och reagera i 

en viss situation. Animatörer bör sätta sig in i sin karaktärs roll för att förstå och bestämma hur 

karaktären tänker och känner. Det är viktigt för att förmedla dessa känslor och tankar till betraktaren 

(Johnston och Thomas 1981, s. 505).  

Bakgrunden i animationen är de lagren som ligger bakom varje animerad sekvens. De kan utföras 

av en dator eller manuellt. Traditionellt tillverkas målade ritningar vanligtvis med hjälp av gouache 

eller akrylfärg. Digitala bakgrunder görs med vissa 3D-program och redigeras för att se mer 

tvådimensionella (2D) ut. I båda fallen tar man hänsyn till färgomfång som används även för att 

färga karaktären så att den blir harmonisk med bakgrunden (Kahrs, Sharon och Carson 1996, 29). 

Harmonisk interaktion mellan färg och karaktärsdesign i en visuell berättelse samt kombination 

med andra element skapar filmens stil. När en karaktär berättar (narrate) en scen kan den beskriva 

hur den ser världen även utan en visuell representation av hans tankar. Betraktaren använder fantasi 

för att dechiffrera motivationer och känslor av karaktären, observerar karaktärens handlingar, 

känslor, interaktioner med andra karaktärer och utforskar deras omgivningar (Valdes, 2005).  

Färgen och riktningen av ljuset i filmen kan påverka publikens uppfattning om karaktärens 

personlighet. Dessa komponenter kan berätta om den dramatiska situationen eller karaktärens 

känslomässiga sinnestillstånd  (Kahrs, Sharon och Carson 1996, 29). 

Färg berättar historien och skapar en dramatisk komponent i en filmscen. Det enklaste färgschemat 

av film kan beskrivas på ett följande sätt. Det finns ett färgomfång som används genom hela filmen. 
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Ett sådant system bidrar till att ge enighet till filmen. Färgen i varje scen ser naturligt ut men 

sekvenserna av de scenerna är organiserade på ett sådant sätt att de står i kontrast med varandra och 

bildar en dramatisk komposition (Brown, Street och Watkins 2012, 84).   

Många aspekter av en scen påverkar dess stämning och dramatiska egenskaper. Skådespelare och 

deras handlingar, kostymer, väder, tid, belysning och färg, alla dessa komponenter kan skapa en 

viss atmosfär av berättelsen i en bildruta. Ljus och färg kan skapa en sammanhängande och 

harmonisk eller motsägelsefull och kontrasterande stämning. Belysningsstilen hör också till en 

färgstil. Färgstilen diskuteras ofta ur färgomfångets perspektiv där färgomfång består av nyanser 

och toner. För att ställa in färgstilen väljs en liten uppsättning av färger beroende på hur de relaterar 

till varandra. Detta val eller färgomfång kan bestå av komplementära färger, analoga färger eller 

olika kombinationer (Kahrs, Sharon och Carson 1996, 28). 

Färger i en film kan överföra känslor, det är därför regissörer använder gråa paletter när de gör 

monotona scener, röda när sekvensen innehåller passionerade scener som kärleks- eller 

kampshandlingar, samt ljusa färger för de glada ögonblicken i filmen (Brown, Street och Watkins 

2012, 61-62).   

Många tankar ägnas vanligtvis till utformningen av scenfärgning och belysning. Ofta applicerar 

man färgfilter på ljuset för att skapa speciella stämningar. Det första målet med belysning är att göra 

saker på scenen synliga. Det andra målet, lika viktigt som det första, är att skapa en lämplig 

atmosfär för varje historia (Magrin-Chagnolleau, 2016).  

Naturalistisk belysning i en film simulerar färgomfång som finns i naturen. Utbudet av färger från 

gul/lila till orange/blå till röd-orange/blågrön varierar i grad av mättnad. För dagtidsscenen är 

nyckelljuset varmt, vilket mimar solen, medan gjutljuset är svalt, simulerar naturlig fyllning av den 

blå himlen. Nattplatsen kan ändra stämningen om man lägger till ljusare toner till ett nyckelljus av 

mörkblå vilket blir som månsken med en mjuk fyllning. Likheten eller kontrasten mellan ljusa toner 

och mättnaden kan hjälpa till att överföra stämningen. Scener som är upplysta med liknande färger 

tenderar att vara mer dystra än scener som använder kontraster. Färgen på enskilda föremål, 

uppsättningar och kostymer orsakar känslomässiga reaktioner. Kombinationen av dessa element 

med hela bilden har också en känslomässig mening (Kahrs, Sharon och Carson 1996, 30). Disneys 
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animerade filmer har ett ljust färgomfång (färgpalett). Det beror på användningen av tekniken 

Technicolor som gav en hyperrealistisk, mättad färg (Canemaker 1996, 117). Denna teknik gjorde 

det möjligt att skapa på skärmen mer överdrivna färger (Brown, Street och Watkins 2012, 24).     

Professor i film- och medievetenskap Edward Branigan föreslår att färger kan betraktas som en stor 

"öken" i den dynamiska och ständigt utvecklande världen av filmforskningen. Detta område 

kommer att fortsätta att studeras (Brown, Street och Watkins 2012, 155).           

 3  Forskningsstrategi och forskningsmetoder 

 3.1  Forskningsstrategi   
Jag har använt multistrategisk forskning (blandad metodik) som huvudstrategi för 

forskningsprocessen. Mina studier innehåller både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

(Denscombe 2016, 242, 272).  

Jag har påbörjat min forskning genom att samla in och analysera kvantitativa data i den inledande 

forskningsfasen. De tidigare dokumentanalyserna och undersökningarna blev grunden för 

examensarbetet samt den nya forskningen som skapades. Jag kan konstatera att tidigare studier (se 

kapitel 2) beskriver och bekräftar många observationer om de olika effekterna av färger och deras 

olika upplevelser och kan ha en användning inom olika områden t.ex. i psykologi, sociologi och 

filmografi. Efter det första steget fick jag följande viktiga produktiva slutsatser: 

• tolkningen av färg fångas av det undermedvetna och dess psykologiska inflytande skapar 

känslor; 

• färger har inflytande på betraktaren och framkallar diverse upplevelser hos människor; 

• de varma och kalla färgerna ger olika effekter; 

• färg är ett av de kognitiva elementen som är en del av berättandet av en film; 

• färger i film bidrar till att berättande processen blir mer effektiv; 

• karaktären i film är också ett av de kognitiva elementen i berättelsen; 

• karaktären är det första som vi ser i filmen, och dess design berättar om dess personlighet, 

motivation för handling och historia; 

• korrekt valda bakgrund för en bildruta kan hjälpa karaktären att sticka ut, dess hållning blir 

tydligare och kroppsspråk läses bättre. 
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Bakgrundens färg och karaktärens färg är inte de enda elementen i en visuell berättelse. De två 

elementen har jag valt för min nuvarande forskning. Därefter betonar jag den praktiska inriktningen 

av forskningen samt genomför en undersökning genom ett frågeformulär (ett kvantitativt 

forskningsverktyg). För detta frågeformulär skapas fem skisser av bildrutor. På alla bildrutor är 

karaktären i samma konstanta karaktärspose. Detta görs för att koncentrera uppmärksamheten på 

färgerna, deras förändringar, relationer och inflytande på bildrutans design. Det enda som skiljer 

skissernas design är färgkombinationer. Baserat på ovanstående analys och vetenskapliga 

observationer valde jag att skapa skisser av bildrutor i två färgkategorier: varmt och kallt. Dessutom 

skapas en neutral bildruta utan färger för att se reaktionen på den färglösa varianten. 

 3.2  Forskningsmetoder  

I forskningen använder jag den induktiva bevismetoden. (se bild 3.1.) Ett induktivt resonemang 

fungerar genom att gå från konkreta privata analyser till bredare generaliseringar och teorier. Vid 

induktiva resonemanget börjar man med konkreta åtgärder, upptäcker regulariteten (mönster), 

formulerar en hypotes som ska testas, och i slutändan presenteras några allmänna slutsatser eller 

teorier (Denscombe 2010, 54-55). 

Jag samlar in den privata informationen från individerna om deras reaktion på olika kombinationer 

av färger i design av bildrutan. Därefter generaliserar jag dessa insamlade data till nivån av stabila 

beroendet som kommer att vara typiska för den totala populationen. 

 
 

Bild 3.1.  Induktiva forskningsmetoden. 
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 3.2.1  Beskrivning av hypotes  

Baserat på dokumentanalysen och pilotundersökningar sätter jag upp flera hypoteser och testar dem 

i de empiriska studierna. Ett exempel på en hypotes beskrivs som följer: Om vi lägger till 

bakgrundsfärg A i kombination med karaktärsfärg B till skissen av bildrutan höjer det antalet av 

korrekta igenkänningar av den dramatiska rollfiguren av karaktär typ C jämfört med antalet 

igenkänningar av den dramatiska rollfiguren av typ C i den ursprungliga figuren utförd i en neutral 

färgkombination (vit bakgrund, konturritning i svarta linjer). Kombinationer av färger (A=kall 

färgpalett) och (B=varm färgpalett): A och A; A och B; B och A; B och B. 

I min undersökning kommer jag att anta att igenkänningen är korrekt om svaret i frågeformuläret 

angående en viss skiss av bildrutan överensstämmer med den skapande idén som jag hade för 

rollfiguren (se kapitel 3.2.3.). 

Bild 3.2.  Exempel på en skiss av bildruta för en hypotes. 
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En av nackdelarna i detta fall kan vara att hypoteser sällan kan bevisas men de kan stärkas genom 

att få nya experimentella data vilket kan formulera kärnan i den förväntade slutsatsen mer exakt 

(Denscombe 2010, 147).  

 

 3.2.2  Beskrivning av frågeformulär  

Antal försöksdeltagare:  minst 100 personer 

Urval: ett bekvämlighetsurval  
Spridningskälla:  Internet/Facebook 

Material: webbaserat frågeformulär 

Typ av frågor: frågor med val av svar  
Statistisk data 

representation: 
tabell och cirkeldiagram 

Analys:  resultat analyseras för bekräftelse eller 
avslag av de avancerade hypoteserna 

  
 

 3.2.3  Material. Skissformning av bildruta  

Den ursprungliga skissen av en icke-färglagd bildruta (se bild 3.3.) har utformats enligt 

animationsteori och dess regler. Huvudsyftet med min skiss av bildrutan var en enkel teckning av 

karaktären i en viss pose. 

 
Bild 3.3.  Den ursprungliga skissen av den ofärglagda bildrutan. 
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Linjer är ett av grundelementen i en teckning. Emotionell uppfattning av linjer i bildrutan varieras 

beroende på riktning och placering av dessa linjer (Hayes och Webster 2013, 142). I en skiss 

bestämmer en linje formerna och avgränsar området, skapar själva objekt, bakgrund och karaktär. 

Animatörer som följer traditionella teckningsmetoder använder en metod som kan beskrivas enligt 

följande. Det är nödvändigt att beskriva så mycket som möjligt med användning av det minsta 

antalet av ritningslinjer men varje linje ska vara tydligt synlig (Gordeeff 2016, 278). Jag har bestämt 

att visa några linjer på bakgrunden för att dela upp överst-, bottenregionen och horisontlinjen i 

skissen. Jag har valt att teckna skisslinjer med svart färg på en vit bakgrund för att få en neutral 

skiss av bildrutan (se bild 3.3.). 

  
Den skapade skissen av bildrutan är tvådimensionell. Linjen fungerar på X- och Y- 

tvådimensionella plan. Sedan renässanstiden har det blivit möjligt att skapa en illusion av 

tredimensionell bild. Det gjordes med hjälp av perspektivregler. Det är möjligt att skapa intryck av 

tredimensionell bild i animation också, till exempel med tillämpning av den kända Disneys 

multiplanekamera (Gordeeff 2016, 278). För att ge bilden illusionen av tredimensionalitet har jag 

också använt perspektivregeln till min ritning. Skisslinjerna av bakgrunden konvergeras i en central 

flyktpunkt och utformar ett enpunktsperspektiv. Ett annat syfte med min användning av 

perspektivregeln var att rikta betraktarens syn på den centrala flyktpunkten därför att karaktären är 

avbildad i detta område (se bild 3.3.). 

Animatör Eric Goldberg betonar att en skiss av en bildruta ska förmedla scenens berättelse till 

publiken. Målet för att skapa en harmonisk komposition i en bildruta är att uppnå klarhet i 

visualiseringen och bildens presentation.  En tydlig och effektiv komposition av en scen är en 

visuell matchning av en bakgrund med karaktärens design i en bildruta (Goldberg 2008, 54). 

Huvudobjektet i en scen är en karaktär. De mest traditionella tecknade konstruktioner av en karaktär 

baseras på enkla former eftersom dessa tenderar att vara enklare att vända om och animera. 

Dessutom tenderar en "cute" karaktär att ha större huvudet i förhållande till dess kroppsdelar 

(Goldberg 2008, 41). Den skapade karaktären på skissen uppfyller dessa krav (se bild 3.3.).  

Karaktärens poser är ett kraftfullt verktyg för konstnärer och animatörer, särskilt när man arbetar 

med en statisk berättande bild. En pose kan säga ganska mycket om vad man behöver veta om 

karaktären. Karaktärens pose kan skapa en harmonisk komposition, berätta en historia och beskriva 
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karaktärens känslor. Animatör Eric Goldberg betonar att alla delar av karaktärens design ska vara 

meningsfulla, alla delar av karaktärens kropp påverkar varandra, har elasticitet och bidrar till att 

karaktären ser ut som levande (Goldberg 2008, 55).  Jag har skapat design av karaktären med hjälp 

av en idé om neutraliteten i karaktärens kroppshållning samt försökt att avbilda rörelsen och 

flexibiliteten hos karaktären.  

Jag har tillämpat regler och tips av animatören Richard Williams vilka han har beskrivit i sin bok 

The Animator's Survival Kit. Reglerna bidrar till att få mer vitalitet i karaktärens gång. Till exempel 

har jag använt raka och böjda ben; har vridit karaktärens kropp; har lutat axlar och höfter, så att 

axlarna motstår höfterna; har böjd knäna in eller ut; har lutat bältelinjen mot underbenet; har gjort 

att alla kroppsdelar inte fungerar samtidigt; har använt olika tajming för ben och händer; har vridit 

karaktärens ben samt tagit bort parallellen av dem (Williams 2002, s.163).  

Baserat på analysen av tidigare studier om färgens inverkan inom färgteori och psykologi har jag 

bestämt att välja fyra grundläggande kombinationer för färgning av bakgrunden och karaktären. De 

första två kombinationer kan beskrivas enligt följande:  

1) varma färgtoner för bakgrunden och varma färgtoner för karaktären; skissen av bildrutan 

skapades med tanken om rollfiguren som en förälskad person som är på väg till sin date för att 

försöka väcka positiva känslor mot karaktären, på en positiv bakgrund. I denna skiss har jag använt 

följande varma färgtoner för att bilda vissa känslotillstånd enligt reglerna av färgteori och 

psykologi: orange för värme och energi, gul för hopp och glädje, röd för spänning och kärlek 

(Valdez och Mehrabian 1994, 396-397) (O'Connor 2011, 231) (se bild 3.4.).  

2) kalla färgtoner för bakgrunden och kalla färgtoner för karaktären; denna skiss av bildrutan 

skapades med idén om rollfiguren som en yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag för att 

väcka och utforma negativa känslor till karaktären, på en negativ bakgrund. I denna skiss har jag 

använt följande kalla färgtoner för att bilda vissa känslotillstånd enligt reglerna av färgteori och 

psykologi: blå för depression och ensamhet, lila för det mystiska, svart för makt och rädsla, röd för 

ilska, våld och fara (Valdez och Mehrabian 1994, 396-397) (O'Connor 2011, 231) (se bild 3.4.).  

 

Färgernas kontrast skapad med enkla toner är ett bra visuellt verktyg. Färgkontrasten omvandlar 

skissen av bildrutan till en komposition som hjälper betraktaren att finna fokuspunkten. (Gordeeff, 
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2016, 279) Baserat på dessa regler skapade jag två ytterligare kombinationer av färgning. De kan 

beskrivas enligt följande:  

3) varma färgtoner för bakgrunden och kalla färgtoner för karaktären; denna skiss av bildrutan 

skapades med idén om rollfiguren som en person som precis har fått sparken från jobbet för att 

utforma negativa känslor angående karaktären i motsats till positiv bakgrund. I denna skiss har jag 

använt följande färgtoner för att bilda vissa känslotillstånd enligt reglerna av färgteori och 

psykologi: blå färg på karaktären för för att visa sorg och ensamhet, gul och brun färg på 

bakgrunden för att föreställa komfort och stabilitet (Valdez och Mehrabian 1994, 396-397) 

(O'Connor 2011, 231). Tanken här var att markera den “blå” ensamhet och sorg av karaktären på 

den kontrasterande varma komfortabla bakgrunden för att visa att endast den här personen har fått 

sparken från jobbet (se bild 3.5.).  

4) kalla färgtoner för bakgrunden och varma färgtoner för karaktären; den här skissen av bildrutan 

skapades med idén om rollfiguren som en person som precis har vunnit på lotto för att försöka 

väcka positiva känslor mot karaktären i kontrast till en negativ bakgrund. I denna skiss har jag 

använt följande färgtoner för att bilda vissa känslotillstånd enligt reglerna av färgteori och 

psykologi: gul färg på karaktären för att förmedla känslan av glädje, blå färg på bakgrunden för att 

föreställa lugn och ordning (Valdez och Mehrabian 1994, 396-397) (O'Connor 2011, 231). Idén var 

att markera den “gula” glädjen av karaktär på den kontrasterande lugna blå bakgrund för att visa att 

endast den här personen har vunnit på lotto. Enligt Bleicher anger färgkontrasten motsatta 

förhållanden mellan dem (Bleicher 2012, 69). O'Connor bekräftar skillnaderna i upplevelsen av 

kontrasterande färger (O'Connor 2011, 231). Dock betonar regissörer att kontrastfärger bildar en 

dramatisk komposition och utformar en motsägelsefull stämning i scendesign (Kahrs, Sharon och 

Carson 1996, 30) (se bild 3.5.). 
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Bild 3.4.  Kombinationer (1) och (2) för färgning av bakgrunden och karaktären. 

Bild 3.5.  Kombinationer (3) och (4) för färgning av bakgrunden och karaktären. 
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 4  Resultat 

I undersökningen deltog 157 deltagare. Resultaten från undersökningen har sammanställts genom 

att räkna ut: 

• variabeln Y som beskriver antal av korrekta igenkänningar (som överensstämmer med  

hypotesen, se kapitel 3.2.1.) av en viss dramatisk rollfigur i varje färglagd skiss av bildrutan;  

• och variabeln X som beskriver antal av korrekta igenkänningar (som överensstämmer med  

hypotesen, se kapitel 3.2.1.) motsvarande samma dramatiska rollfigur i den ursprungliga 

ofärglagda skissen av bildrutan. 

 

ofärglagd skiss 
 

 Х 

kall bakgrund kall 
karaktär  

Y 

kall bakgrund 
varm karaktär  

Y 

varm bakgrund 
varm karaktär  

Y 

varm bakgrund 
kall karaktär  

Y 

neutral rollfigur  70 16 24 8 37 
1 rollfigur (yrkesmördare) 16 113 4 1 27 
2 rollfigur (lotto) 28 4 93 24 7 
3 rollfigur (förälskad) 22 8 23 115 5 
4 rollfigur (sparken från) 21 16 13 9 81 

 Tabell 4.1.  Antal av igenkänningar, variabel X och Y.  

Därefter har skillnaden mellan dessa variabler Z=Y-X beräknats ut vilket definierar hur mycket en 

viss färgkombination höjer antalet korrekta igenkänningar av en viss dramatisk rollfigur i varje 

färglagd skiss av bildrutan i jämförelse med den ofärglagd skiss av bildrutan (se kapitel 3.2.1.). 

Resultaten av igenkänningar av varje dramatisk rollfigur i varje färglagd skiss av bildrutan har 

sammanställts i diagram och procentsatser samt även visas nedan.  

Den ursprungliga icke-färglagda skissen av bildrutan har fått följande statistiska resultat (se bild 

4.1.):  

• antalet av igenkänningar av neutral rollfigur var X=70 av 157 (44,6%); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag 

var X=16 av 157 (10,2%);  

• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått vunnit på lotto var X=28 

av 157 (17,8%); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en förälskad person som är på väg till sin date var 

X=22 av 157 (14%); 
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• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått sparken från jobbet var 

X=21 av 157 (13,4%). 
 

 Bild 4.1. Statistiskt resultat av icke-färglagd skiss av bildrutan.  

 

Den färglagda skissen av bildrutan med en kallt färgade bakgrund och kallt färgade karaktär (KK) 

har fått följande statistiska resultat (se bild 4.2.):  

• antalet av igenkänningar av neutral rollfigur med svaret “Det svårt att säga.” var Y=16 av 

157 (10,2%); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag 

var Y= 113 av 157 (72%); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått vunnit på lotto var Y=4 

av 157; 
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• antalet av igenkänningar av rollfigur en förälskad person som är på väg till sin date var Y=8 

av 157; 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått sparken från jobbet var 

Y=16 av 157 (10,2%). 

 

Bild 4.2. Statistiskt resultat av färglagd skiss av bildrutan med färgkombination KK. 

Den färglagda skissen av bildrutan med en ”kall” bakgrund och ”varm” karaktär (KV) har fått 

följande statistiska resultat(se bild 4.3.): 

• antalet av igenkänningar av neutral rollfigur med svaret “Det svårt att säga.” var Y=24 av 

157 (15,3%); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag 

var Y= 4 av 157 (2,6%); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått vunnit på lotto var Y=93 

av 157 (59,2%); 
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• antalet av igenkänningar av rollfigur en förälskad person som är på väg till sin date var 

Y=23 av 157 (14,6%); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått sparken från jobbet var 

Y=13 av 157 (8,3%). 

 Bild 4.3. Statistiskt resultat av färglagd skiss av bildrutan med färgkombination KV. 

Den färglagda skissen av bildrutan med ”varm” bakgrund och ”varm” karaktär (VV) har fått 

följande statistiska resultat(se bild 4.4.): 

• antalet av igenkänningar av neutral rollfigur med svaret “Det svårt att säga.” var Y=8 av 

157 (5,1%); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag 

var Y= 1 av 157; 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått vunnit på lotto var Y=24 

av 157 (15,3%); 
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• antalet av igenkänningar av rollfigur en förälskad person som är på väg till sin date var 

Y=115 av 157 (73,2); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått sparken från jobbet var 

Y=9 av 157 (5,5%). 

 

 Bild 4.4. Statistiskt resultat av färglagd skiss av bildrutan med färgkombination VV. 

Den färglagda skissen av bildrutan med ”varm” bakgrund och ”kall” karaktär (VK) har fått följande 

statistiska resultat(se bild 4.5.):  

• antalet av igenkänningar av neutral rollfigur med svaret “Det svårt att säga.” var Y=37 av 

157 (23,6%); 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag 

var Y= 27 av 157 (17,2%); 
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• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått vunnit på lotto var Y=7 

av 157; 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en förälskad person som är på väg till sin date var Y=5 

av 157; 

• antalet av igenkänningar av rollfigur en person som precis har fått sparken från jobbet var 

Y=81 av 157 (51,6%). 

Bild 4.5. Statistiskt resultat av färglagd skiss av bildrutan med färgkombination VK. 

För att beräkna skillnaden mellan variablerna Y och X tog jag hänsyn till de största värdena för 

variabeln Y i varje skiss av den färglagda bildrutan. De beräkningarna av skillnaden Z=Y-X har fått 

följande resultat:    

• fōr den färglagda skissen av bildrutan med färgkombination KK och rollfigur en 

yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag: Z=113-16= 97 
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• fōr den färglagda skissen av bildrutan med färgkombination KV och rollfigur en person som 

precis har fått vunnit på lotto: Z=93-28= 65 

• fōr den färglagda skissen av bildrutan med färgkombination VV och rollfigur en förälskad 

person som är på väg till sin date: Z=115-22= 93 

• fōr den färglagda skissen av bildrutan med färgkombination VK och rollfigur en person som 

precis har fått sparken från jobbet: Z=81-21= 60 

 
 

 5  Diskussion  

Med tanke på urvalet av deltagare som var 157 individer från olika demografiska grupper, så kan 

jag dra slutsatsen att antalet av deltagare översteg det planerade minimumet (100 personer). Detta 

faktum höjer tillförlitligheten av resultaten. Deltagarsgruppen valdes inte som medvetet urval utan 

det kan snarare räknas som ett bekvämlighetsurval som var tillgängligt. Undersökningen hade 

möjligtvis fått en större trovärdighet om urvalet hade varit representativt för en större population  

(Denscombe 2016, 57). 

 
Den ursprungliga skissen av bildrutan skapades med syftet att visa en obestämd rollfigur av en icke-

färglagd karaktär mot en neural bakgrund (se bild 3.3.). Frågeställningens svar för den ursprungliga 

skissen blev högt på svaret "Det är svårt att säga" i jämförelse med andra svar (se bild 4.1.). De 

andra poängen har fördelats ganska jämnt bland andra svarsalternativ. Enligt undersökningens 

resultat kan jag dra slutsatsen att en icke-färglagd skiss av bildrutan inte ger en tydlig definition av 

scendesign. Resultatet visar också att det är svårt för betraktaren att identifiera rollfiguren av icke-

färglagd karaktär. Jag anser att dessa fakta har stor betydelse för studier av färgens funktion i 

karaktärs- och scendesign. Nedan analyserar jag om färg hjälper betraktaren att bättre uppfatta 

designen. 

 

Den färglagda skissen av bildrutan med kalla bakgrunden och kalla karaktären skapades med idén 

om rollfiguren såsom en yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag (se bild 3.4.). 

Frågeställningens resultat för denna skiss blev högt 72% på svaret en yrkesmördare som är på väg 

till sitt nya uppdrag med avseende på andra svar (se bild 4.2.). Detta svar sammanfaller med 
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skissens skapande idé samt manuset. Baserat på dessa fakta kan jag dra slutsatsen att kalla färgtoner 

för bakgrunden och kalla färgtoner för karaktären skapar den planerade påverkan av skissen och ett 

negativt känslotillstånd hos betraktaren och ger en negativ upplevelse av rollfigur och scendesign. 

Användningen av kalla toner för att färga karaktären och bakgrunden gav också ett betydande antal 

av svaren en person som precis har fått sparken från jobbet 10,2%. Det bekräftar slutsatsen att 

betraktaren upplever det planerade negativt känslotillstånd på grund av karaktärs- och scendesign 

men identifierar inte rätt rollfiguren enligt planerad idén och manuset. I detta fall tror jag att kalla 

färgtoner fortfarande utför sin uppgift genom att skapa en negativ stämning i skiss av bildrutan. 

Dessutom erhölls 10,2% av svaren “Det är svårt att säga”. Det bekräftar att i vissa fall var det inte 

lätt för betraktaren att identifiera rollfiguren i färgkombinationen KK. Däremot är antalet av dessa 

svar ganska litet jämfört med antalet av korrekta svar. Värdet av resultatskillnaden mellan färglagda 

och icke-färglagda skisserna visar att kombination av färger KK höjer antalet korrekta 

igenkänningar Z=97 av dramatiska rollfiguren en yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag 

i en färglagd skiss av bildrutan i jämförelse med en icke-färglagd skiss av bildrutan. Detta faktum 

bekräftar hypotesen som beskrivs ovan och betonar att färgfunktionen hjälper betraktaren att tolka 

scendesign mer tydligt samt uppfatta lättare rollfiguren. 

 

Den färglagda skissen av bildrutan med en kall bakgrund och varm karaktär skapades med tanken 

om rollfiguren såsom en person som precis har fått vunnit på lotto (se bild 3.5.). Frågeställningens 

resultat för denna skiss blev 58,2 % på svaret en person som precis har fått vunnit på lotto (se bild 

4.3.). Detta svar överensstämmer med idén av skissen samt meningen av manuset. Jag kan notera att 

kalla färgtoner för bakgrunden och varma färgtoner för karaktären skapar det planerade 

känslotillstånd hos betraktaren och ger den korrekta upplevelsen av rollfiguren och scendesign. 

Användningen av varma toner för att färga karaktären på en kontrasterande kall bakgrund gav också 

ett betydande antal av svar en förälskad person som är på väg till sin date 14,6%. I dessa fall anser 

jag att funktionen av den varma gula färgen på karaktären spelade en stor roll och koncentrerade 

betraktarens uppmärksamhet mer än den kalla blå bakgrunden. Dessutom erhölls 15,3 % av svaren 

“Det är svårt att säga” och 8,3 % av svaren en person som precis har fått sparken från jobbet. Det 

bekräftar slutsatsen att i vissa fall var det inte lätt för betraktaren att identifiera rollfiguren i den 

kontrasterande färgkombinationen KV. Värdet av resultatskillnaden mellan färglagda och icke-

färglagda skisserna visar att kombinationen av färger KV höjer antalet korrekta igenkänningar 
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Z=65 av dramatiska rollfiguren en person som precis har vunnit på lotto i färglagd skiss av 

bildrutan med avseende på den icke-färglagda skissen av bildrutan. Detta faktum bekräftar 

hypotesen som beskrivs ovan och betonar att färgfunktionen hjälper betraktaren att tolka scendesign 

mer tydligt samt uppfatta lättare karaktären. Jag kan dock dra slutsatsen att kontrasterande färgtoner 

mellan karaktären och bakgrunden KV inte ger så högt antal av korrekta igenkänningar i jämförelse 

med icke-kontrastkombinationer av färger såsom KK och VV.  

 

Den färglagda skissen av bildrutan med varmt färgade bakgrunden och varmt färgade karaktären 

skapades med idén om rollfiguren som en förälskad person som är på väg till sin date (se bild 3.3.). 

Frågeställningens resultat för denna skiss blev högst 73,2 % på svaret en förälskad person som är 

på väg till sin date i jämförelse med andra svar (se bild 4.4.). Detta svar överensstämmer med den 

bildade idén av skissen samt manusets mening. Baserat på dessa fakta kan jag dra slutsatsen att 

varma färgtoner för bakgrunden och varma färgtoner för karaktären skapar det planerade positivt 

känslotillståndet hos betraktaren och ger en positiv upplevelse av rollfiguren och scendesign. 

Användningen av varma toner för att färga karaktären och bakgrund gav också ett betydande antal 

av svaren en person som precis har fått vunnit på lotto 15,3%. Det bekräftar slutsatsen att 

betraktaren upplever den planerade positiv känslotillstånd av karaktärs- och scendesign men 

identifierar inte korrekt rollfiguren enligt planerad idén och manus. I detta fall tror jag att varma 

färgtoner fortfarande uppfyller sin funktion genom att bilda ett positivt tillstånd för skissen av 

bildrutan. Värdet av resultatskillnaden mellan färglagd och icke-färglagd skissen visar att 

kombination av färger VV höjer antal av korrekta igenkänningar Z=93 av dramatiska rollfiguren en 

förälskad person som är på väg till sin date i färglagda skissen av bildrutan med avseende på den 

icke-färglagda skissen av bildrutan. Detta bekräftar hypotesen som beskrivs ovan och betonar att 

färgfunktionen hjälper betraktaren att tolka scendesign mer tydligt samt uppfatta lättare rollfiguren.   
 

Den färglagda skissen av bildrutan med den ”varma” bakgrunden och ”kalla” karaktären bildades 

med idén om rollfiguren som en person som precis har fått sparken från jobbet (se bild 3.4.). 

Frågeställningens resultat för den skiss blev 51,6 % på svaret en person som precis har fått sparken 

från jobbet (se bild 4.5.). Detta svar överensstämmer med den ursprungliga idén av skissen samt 

manusets mening. Jag kan notera att varma färgtoner för bakgrunden och kalla färgtoner för 

karaktären skapar den planerade påverkan av skissen och motsvarande känslotillstånd hos 



Den trettonde principen? 
En undersökning om färgens roll i karaktärsbygge och scendesign för animerad film. 

35 

betraktaren och ger tillräckligt rätt upplevelse av rollfigur och scendesign. Användningen av kalla 

toner för att färga karaktären på en kontrasterande varm bakgrund gav också ett betydande antal av 

svar en yrkesmördare som är på väg till sitt nya uppdrag 17,2%. I dessa fall anser jag att funktionen 

av den kalla blåa färgen på karaktären spelade en stor roll och koncentrerade betraktarens 

uppmärksamhet mer än den varma gulbruna bakgrunden. Dessutom erhölls 23,6 % av svaren "Det 

är svårt att säga". Det bekräftar slutsatsen att i vissa fall var det inte lätt för betraktaren att 

identifiera rollfiguren i kontrastfärgkombinationen VK. Värdet av resultatsskillnaden mellan de 

färglagda och icke-färglagda skisserna visar att kombination av färger VK höjer antalet korrekta 

igenkänningar Z=60 av dramatiska rollfiguren en person som precis har fått sparken från jobbet i 

färglagd skiss av bildrutan med avseende på den icke-färglagda skissen av bildrutan. Detta bekräftar 

hypotesen som beskrivs ovan och betonar att färgfunktionen hjälper betraktaren att tolka scendesign 

mer tydligt samt uppfatta lättare rollfiguren av karaktär.  Jag kan dock dra slutsatsen att 

kontrasterande färgtoner mellan karaktären och bakgrunden VK inte ger så högt antal av korrekta 

igenkänningar i jämförelse med icke-kontrasterande kombinationer av färger såsom KK och VV. 

 

 6  Slutsatser 

Resultat av min undersökning visar att effekten av färgens påverkan upptäcktes i alla fyra färglagda 

skisser av bildrutan. Jag har noterat att de alla använda färgkombinationer KK, KV, VK, VV har 

skapat det planerade känslotillståndet hos betraktaren och ger högt antal av korrekta igenkänningar 

av rollfiguren och scendesignen (se kapitel 5). Resultatet visar också att det är svårt för betraktaren 

att identifiera rollfiguren av en icke-färglagd karaktär och scen (se kapitel 4 och 5).  

 

Den tydligaste slutsatsen jag kan dra av dessa observationer är att färgfunktionen visade en 

signifikant påverkan när det gäller igenkännandet av rollfiguren inom designen av karaktären och 

scenen i skiss av bildrutan. De kvantitativa statistiska data och kvalitativ dataanalys har påvisat 

effekten av färger på upplevelsen av visuella narrativet i skisser av en animerad bildruta. Värdet av 

resultatsskillnaden mellan färglagda och icke-färglagda skisserna visar att alla fyra 

färgkombinationerna statistiskt signifikant höjer antal av korrekta igenkänningar Z av alla fyra 

dramatiska rollfigurer i färglagda skisser av bildrutan i förhållandet till den icke-färglagda skissen 

av bildrutan (se kapitel 5). Detta faktum bekräftar den beskrivna hypotesen (se kapitel 3) och 
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betonar att färgfunktionen hjälper betraktaren att tolka scendesign mer tydligt samt uppfatta lättare 

rollfiguren i en färglagd skiss av bildrutan i jämförelse med den icke-färglagda skissen.   

 

Jag har också dragit slutsatsen att kontrasterande färgtoner i karaktären och bakgrunden, nämligen 

färgkombinationer som: en varm bakgrund och kall karaktär, kall bakgrund och varm karaktär ger 

inte så högt antal av korrekta igenkänningar i jämförelse med icke-kontrastkombinationer av färger 

såsom ”varm” bakgrund och karaktär, ”kall” bakgrund och karaktär. I vissa fall var det inte lätt för 

betraktaren att identifiera rollfiguren i skisser med färgkombinationerna KV och VK. Dock bildar 

kontrastfärger en viss dramatisk stämning i scendesign som hade påståtts i filmteori (Kahrs, Sharon 

och Carson 1996, 30).  

 

Jag har inte undersökt en animerad bildruta, så det är svårt att dra slutsatser om mina observationer 

kan fungera som en 13:e animationsprincip. Däremot kan jag dra en slutsats att användningen av 

färg inom karaktärs- och scendesign skapar stämning och väcker associationer. Resultatet av min 

undersökning stämmer överens med min egen uppfattning av hur viktig roll färgfunktionen spelar 

inom karaktärs- och scendesign. Resultatet av undersökningen bekräftar denna uppfattning.  Jag 

anser att alla mina tidigare beskrivna observationer har stor betydelse för studier av färgens funktion 

i karaktärs- och scendesign inom skisser av bildrutan. 

 

 6.1  Rekommendationer till fortsatt arbete 

Det hade varit givande om jag kunde använda mig av fler färgkombinationer och fler fall av 

karaktärs- och scendesign. Dessa scener kan visa till exempel densamma karaktär i olika andra 

poser. Man kunde även undersöka om det finns möjlighet att hitta effekter av färgens funktion i 

olika statiska karaktärsposer. Jag skulle förmodligen kunnat se de annorlunda eller motsatta 

effekterna i sådana typer av karaktärs- och scendesign i jämförelse med vad som upptäcktes i min 

aktuella forskning i en skiss av bildrutan.  

En vidare forskning skulle kunna fokusera på ansiktsuttryck eller också på en karaktär i en viss pose 

men med olika ansiktsuttryck.  

Man skulle också kunna utveckla den ursprungliga idén genom att titta närmare på dynamiska poser 
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av karaktären och scener i olika färgkombinationer som inte låg i fokus i detta examensarbete för att 

få ut mer information om effekter av färgens funktion för upplevelsen av det visuella narrativet i 

den animerade bildrutan.   
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