
 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i Byggteknik 

 

Implementering av färgfilosofi 

i bostäder 
 – Implementation of color philosophy in housing 

 

 

 

Författare: Christoffer Eriksson 

Handledare LNU: Åke Tyrberg 

Handledare företag: Kristina Bornholm, 

Arkitektbolaget 

Examinator LNU: Jan Oscarsson 

 

Datum: 2019-02-11 

Kurskod: 2BY13E, 15hp 

Ämne: Byggteknik 

Nivå: Kandidat 

 

Linnéuniversitetet, Fakulteten för Teknik 



 

 

 

 

  



III 

Sammanfattning 

Ett ökat välbefinnande hos människor är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart 

för ett samhälle. Glada individer har mindre frånvaro från sysselsättningar, de är mer 

produktiva, har större tendens att göra goda gärningar och är mer engagerade och 

sociala i samhället.  

En förbättrad bostadskvalité ökar välbefinnande hos individer och en åtgärd är att 

förbättra bostadens rumsfunktioner. Färger påverkar individers välbefinnande genom 

subjektiva psykologiska effekter och tillämpning av färger på bostadens interiöra 

väggar påverkar rummens funktioner. Till exempel kan en lugn färg tillämpas i ett 

sovrum för att förbättra rumsfunktionen. Färger kan ha motsatta negativa 

psykologiska effekter vid fel tillämpning i rum och kunskapen om färger och 

färgsättning är relevant för att öka hållbarheten i samhället. Ekologisk hållbarhet 

förbättras genom att minska användandet av färg samt val av olika miljövänligare 

färgprodukter. Kunskap om färg gynnar den ekonomiska hållbarheten genom mindre 

konsumtion av färger då färger tillämpas på rätt sätt. Färgtillämpning är relativ billig 

i jämförelse med andra tekniska åtgärder vid förbättring av bostadskvalitén. Dyrare 

åtgärder än färgsättning är att förbättra ventilationssystem, sanitetsystem, bostadens 

utformning etc. Den sociala hållbarheten förbättras genom färgers psykologiska 

effekter och undersökningen visar att sådana effekter ger ett högre välbefinnande hos 

individer. 

Bostaden i undersökningen är en lägenhet i ett flerbostadshus med tre rum och kök 

och innehåller sex rum med olika funktioner. Rummen är hall, kök, vardagsrum, 

arbetsrum, sovrum och WC. De används som underlag för enkätundersökningen där 

elva olika färgval kan tillämpas i samtliga rum. Enbart en färg får användas till ett 

rum i bostaden i enkätundersökningen. När individerna har tillämpat färgerna i 

bostaden utgår de ofta efter att uppfylla deras estetiska behov. Däremot har 

majoriteten av individerna ändrat svaren efter kunskap om färgernas psykologiska 

egenskaper. Svaren från undersökningen stämmer överens med forskares färgteorier. 

Förslaget från undersökningen ger rekommenderade färgtillämpningar till de 

interiöra väggarna för ökad bostadskvalité vilket ökar välbefinnandet hos individer. 

Analysering av resultatet visar att majoriteten av individerna saknar kunskap om 

färgers psykologiska egenskaper och att de ändrar sina färgval efter en funktionell 

förbättring vid kännedom om färgers påverkan. Det är viktigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv där förbättring av bostadskvalitén inte kan ske i samma 

utsträckning som utan kunskap. 
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Abstract 

Arbetet behandlar färgers betydelse för att förbättra bostadskvalité genom att 

implementera specifika färger i bostadens interiöra väggar till samtliga rum. 

Rummen i bostaden har olika funktioner. Funktionerna kan förbättras genom 

tillämpning av färgers psykologiska egenskaper. En ökad bostadskvalité leder till 

ökat välbefinnande hos individer och är en av många faktorer som påverkar den 

sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten i samhället. 

Arbetets förslag tas fram genom studiens enkätundersökning som underlag. 

Enkätundersökningen grundar sig i färgteorier och dess psykologiska egenskaper. 

Resultaten visar att det finns en okunskap om färgers funktionella betydelse i 

bostaden och att individer ändrar sina färgval efter förmedlad kunskap. Förslaget bör 

ses som rekommendationer till färgsättning på interiöra väggar i förhållande till 

rummets funktion. 

Nyckelord: Välbefinnande, Färg, Bostadskvalité, Funktion, Färgegenskaper, 

Psykologi, Förbättring, 
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Abstract 

This study addresses the significance of color and its implementation on interior 

walls in specific rooms to increase household quality. Rooms in the household have 

functions that can be made more efficient using colors subjective psychological 

properties in the right way. An increase in household quality is beneficial for the 

well-being of individuals and is one of many factors that affect social, ecological and 

economical sustainability.   

A scheme of color implementation is made using data from the study’s survey. The 

survey is based on color theories and their psychological properties. Results show a 

lack of knowledge concerning colors functional use in households and that 

individuals change color depending on their knowledge of its psychological 

properties. The scheme should be used as recommendations of color implementation 

on specific interior walls in households.  

Key words: Well-being, Function, Color, Household quality, Color properties, 

Psychology, Improvement 
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färgers psykologiska påverkan. 
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1 Introduktion 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utbyter 

idéer och erfarenheter mellan länder och deras syfte är att utveckla 

ekonomiskt och socialt välbefinnande (OECD 2018). Organisationen 

genomför undersökningar via ett system där många faktorer anses påverka 

människors välbefinnande. En av faktorerna är den materiella aspekten där 

fokus läggs på bostadskvalité. Enligt jämförelser under perioden 2005-2017 

mellan OECD:s medlemsländer har Sverige en hög bostadskvalité som ökar 

successivt med tiden. Den höga bostadskvalitén beror främst på att sanitära 

funktioner förbättras genom att avloppsystem bidrar till renare vatten och 

ökad hygien, samt genom tekniska funktioner med värme/kyla och 

ventilationssystem för komfort. Förbättrade åtgärder ökar dock samhällets 

skuldsättning genom högre bostadslån och hyror. I Sverige är skuldsättning 

av bostadslån hög i jämförelse med andra OECD medlemsländer. Det finns 

en tydlig koppling till att bostadskvalitén styr priset över bostaden (OECD 

2017). 

Förbättring av bostadsvärden som t.ex. ljusinsläpp, öppenhet, slutenhet, 

säkerhet och tekniska funktioner ökar bostadskvalitén som i sin tur ökar 

välbefinnandet hos människor eftersom behoven uppfylls i större 

utsträckning (Nylander & Forshed 2011). Mätningar av bostadsvärden 

genomförs för att få fram statistik om människors välbefinnande i bostäder. 

Sådana mätningar ger bland annat information om nöjdheten hos de boende 

när det gäller bostadens storlek, utformning, material, tekniska funktioner 

och sanitet. Förbättringar i sådana bostadsvärden är inte ekonomiskt hållbara 

i Sverige då de redan uppfyller de grundläggande kraven. De ekonomiska 

konsekvenserna bidrar till segregation i samhället och ger individer olika 

förutsättningar till en god bostadsmiljö (OECD 2017). En förbättring av 

bostadsmiljön ökar brukarens personliga utveckling och relationer till andra 

människor (Nylander & Forshed 2011). 

Färger är ett bostadsvärde med mindre ekonomiska konsekvenser än ovan 

nämnda. Färgsättning kan bidra med många positiva effekter. Människors 

uppfattning av färger är beroende av ljus. Uppfattningen av färgerna tolkas 

genom kulörer (Griggs 2017). Korrekt tillämpning av färger i bostadens rum 

ökar effektivitet, produktivitet, och vila. De stimulerar människor i olika 

grad vilket påverkar individens känslor (Nordsjö Idé & Design 2018). Vid 

fel tillämpning bidrar de till motsatta negativa effekter och kan i teorin 

förbättra eller försämra funktionen i bostadens rum vilket direkt påverkar 

bostadskvalitén. Ur samhällets hållbarhetsperspektiv är det av intresse att 

undersöka tillämpning av färger i bostadens rum. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Ökat välbefinnande hos människor är ekonomiskt, ekologiskt och socialt 

hållbart för ett samhälle (OECD 2017). Studier visar att ett ökat 

välbefinnande leder till glada människor som i sin tur leder till större 

produktivitet och mindre frånvaro ifrån sysselsättningar (Oishi 2012). De är 

mer handlingsberedda till att göra goda gärningar som att hjälpa andra 

människor, donera pengar eller blod (Priller & Schupp 2011). Glada 

individer har även en tendens att bli mer gillade och populära (Boehm & 

Lyubomirsky 2008). Välbefinnande hos individer kan förbättras genom 

olika färger vilket beror på att ljus och färg har en stor påverkan på den 

mänskliga uppfattningen av verkligheten. Vid tillämpning av färger och ljus 

inom sjukvården kan patienter tillfriskna snabbare då innemiljön bland annat 

förbättrar sociala beteenden (Mahnke & Mahnke 1987). Det finns många 

fördelar med att tillämpa färger i rätt sammanhang. Diener (2012) menar att 

undersökningar gällande subjektivt välbefinnande blir mer vanliga och 

tillämpas i flera olika nationer och organisationer för att utveckla samhällen. 

Effektiv utveckling i ett samhälle nås genom att med så lite medel som 

möjligt påverka så mycket som möjligt i en positiv riktning. Enligt 

Lindroos1 planerar beställare ofta en vit färg till många av bostadens 

interiöra väggar eftersom byggbranschen är traditionell präglad och håller 

sig kvar i gamla metoder och trender. I bostadsrätter har ägarna ofta 

möjlighet att måla väggar och ett problem är att människor tillämpar färger 

som tilltalar deras estetiska behov och inredning vilket kan ge negativa 

psykologiska effekter där välbefinnandet minskar (Best 2012). En anledning 

till deras val kan vara okunskap om färgers positiva och negativa 

psykologiska effekter. Det kan också vara kostsamt att gissa sig till en 

färgsättning. En lösning är att bidra med ett vägledande förslag som baseras 

på insamlade data angående färgers positiva effekter och referenser från 

vetenskapliga studier inom området. Kopplingarna mellan färgers 

egenskaper och rummens funktioner leder till förbättring av bostadsmiljö 

och välbefinnande i och utanför bostaden. 

Färger kan används för att förbättra bostadskvalitén genom att tillämpa dem 

i rum. Varje rum har en funktion och färgers subjektiva egenskaper kan 

gynna rummens funktioner och förbättra rumskvaliténs ändamål. Det kan 

vara ett sovrum som är ämnat till vila eller ett arbetsrum där effektivitet och 

produktivitet är det essentiella. Blå färg har generella subjektiva egenskaper 

som uppfattas som lugn och kall och kan tillämpas i ett arbetsrum eller 

sovrum för förbättrad funktion i rummet. Motsatsen till att förbättra 

funktionen är att tillämpa en aggressiv intensiv röd färg i ett sovrum (Best 

2012). Det finns många färger och allt för få människor vet hur de skall 

tillämpa dem. 

                                                 
1 Lindroos, Johanna. Arkitekt MSA. Arkitektbolaget Kronoberg AB. 2018. Intervju via besök. 15 

Maj. 
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1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att höja bostadskvalitén med hjälp av interiör färgsättning på 

väggar vilket kan leda till ett ökat välbefinnande i samhället. 

Målet är att ta fram ett vägledande förslag för interiör färgsättning av 

bostäder genom att använda specifika färger vars egenskaper gynnar 

rummens funktioner. I förslaget rekommenderas specifika färger och dess 

psykologiska effekter till samtliga rum. 

1.3 Avgränsningar 

Målgruppen från enkätundersökningen riktar sig till alla typer av människor 

som förväntas förstå frågorna. Vardagsrum, kök, sovrum, arbetsrum, hall 

och WC granskas i en bostad erhållen från Arkitektbolaget AB. Färgerna 

som används är de generella färgtermerna: svart, vit, röd, grön, gul, blå, 

brun, orange, grå, lila och rosa (Berlin & Kay 1969). Färgernas subjektiva 

egenskaper används för att koppla färgerna till rumsfunktionerna (Best 

2012). Förslaget kommer att visa specifika färger till ovanstående rum med 

hjälp av illustrationer. Inga andra områden eller färger utöver de nämnda 

granskas i arbetet. 

Ovanstående avgränsningar begränsar arbetets omfattning och går in mer i 

detalj på ett specifikt område. Avgränsningar möjliggör att arbetets tidplan 

kan genomföras och att målet uppfylls genom att specificera färger som kan 

öka bostadskvalitén. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Pigmentens historia 

Enligt Barnett, Miller & Pearce (2006) är de första målningarna svåra att 

datera och uppdateringar sker kontinuerligt. En målning från Blombos-

grottan i Sydafrika är cirka 70 000 år gammal. Människan har ständigt 

försökt att experimentera fram olika pigment. Färg skapades ursprungligen 

genom att bränna kol, djurfett, jord eller kalk. Färger som skapas med 

jordpigment kallas för ockra. De första ockrorna var röd, gul och svart. Det 

är jordens eller stenens mineraluppsättning, blandning och 

framställningsmetod som skapar olika pigment. Röd ockra hittas naturligt i 

områden där det finns eller har varit vulkanisk aktivitet. Den kan också 

framställas genom att bränna gul ockra. Pigmenten blandades med vatten 

eller saliv och användes ofta till kroppsmålningar och senare till olika ytor. 

För att rita på ytor med jordpigment brukade individer knåda lera till kritor. 

De flytande lösningarna upptäcktes senare genom att krossa material till 

pulver och blanda med vatten. De ritningar och målningar som dateras som 

de äldsta finns i grottor eller i instängda kammare eftersom väderlek inte 

påverkar dem i samma utsträckning.  

På 1200-talet började romarna och egyptierna använda ägg i sina 

pigmentlösningar vilket gav färgblandningen namnet ”äggtempera”. Under 

1400-talet användes valnötter eller linsfrö istället för ägg eftersom 

torkningsprocessen var långsammare. 

Nya metoder till att framställa pigment presenterades 1704 i Tyskland 

(Barnett, Miller & Pearce 2006). De nya metoderna kallas för moderna 

pigment. De är producerade genom kemiskt syntetiska processer. 

Upptäckten gjordes av färgtillverkaren Johann Jacob Diesbach som vid tiden 

producerade röda pigment genom pottaska och alkali (lösliga baser), när han 

av misstag använde förorenad djurolja och skapade ett blått och ett lila 

pigment. De syntetiska processerna användes i större utsträckning på 

textilier. Under 1800-talet ökade vetenskapen om kemi på grund av 

textilindustrin och under 1900-talet på grund av bilindustrin. Som följd 

upptäcktes en hel del olika pigment under perioderna. 

Dagens användning av pigment delas upp i tre grupper som kallas för 

traditionella färger, moderna färger och jordfärger (Barnett, Miller & Pearce 

2006). De traditionella färgerna består av metallbaserade pigment. I den 

moderna gruppen består färgerna av organiska syntetisk tillverkade pigment. 

Jordgruppen kategoriseras i flera delar av olika ockror; umbra-, sienna- och 

mars-pigment. Pigmentens utveckling har alltid baserats på tidens behov av 

nya färger och tillämpningsområden. Ovan nämnda metoder och 

tidsperspektiv visar att ny teknik har gjort det möjligt att med tiden finna nya 
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material och på så vis tillverka nya pigment samtidigt som de kemiska 

processerna blir mer avancerade. 

2.2 Färgtrender 

Interiör färg är nära kopplad till arkitekturstilar och dess framkomst 

(Byggnadsvårdsföreningen 2018). Färg är en faktor som förmedlar idéer och 

avspeglar levnadsstilar i arkitekturen. Färgsättningens historia ändras därför 

konstant. Arkitekturens historia kan jämföras med teknologins historia; 

långsamma genombrott i början och snabbare med tiden (Tekniska Museet 

2018). Om människor anser en specifik stil tilltalande ökar dess popularitet, 

fenomenet kallas för trender. 

Enligt Tunegård2 är det mer vanligt i Sverige 2018 med mörkare nyanser på 

färger vid interiör färgsättning. Ljusa nyanser i färger är däremot de som är 

mest använda genom tiderna. Färgtrender styrs efter människors behov som 

ständigt förändras. Olika medier styr individers tankar och känslor om att 

förnya hemmet. 

2.3 Färgteorier 

2.3.1 Le Corbusier 

Le Corbusier var en schweizisk arkitekt, konstnär och författare vars verk 

runt 1900-talets första hälft påverkat den arkitektoniska historien (Moderna 

Museet 2018). Han menade att hus var ”maskiner att bo i” och hans idéer 

sammanställer en arkitekturstil som kallas för modernismen. Funktionen är 

det essentiella i arkitekturstilen som ofta upplevs lätt, ljus och enkel. 

Konstruktionstekniken av pelarsystem ger möjligheten till stora glaspartier 

och mycket ljusinsläpp. Le Corbusier fokuserade inte enbart på den tekniska 

funktionen utan även det estetiska (Serra, Llopis, Torres & Giménez 2016). 

Den vita färgen symboliserar arkitekturstilen eftersom den används i störst 

grad exteriört och interiört. Den kombinerats ofta med andra färger och 

sticker ut i större omfattning. Hans idéer är att de olika färgerna har en 

speciell funktion i rymd och rum. Den röda färgen anser Le Corbusier passa 

bra på väggar interiört, den gröna speglar naturen och används ofta exteriört 

och den blåa färgen imiterar himlen. Hans teoretiska tillämpningar av färger 

har lett till olika harmoniska färgval, något som även färgfilosoferna Goethe 

och Johannes Itten eftersträvade. Färgharmoni handlar om att kombinera 

färger på ett sätt som anses passa ihop. Valet av de interiöra färgerna 

tillämpades ofta i rum beroende av ljusstyrka; blåa väggar i de mörkare och 

                                                 
2 Tunegård, Kristina. Category Manager Jotun Decorative Paints - Interior. Jotun Sverige AB. 

2018. E-post. 26 April. 
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röda i de ljusare rummen. Exteriört används ofta färger i modernismens 

arkitektur för att skapa harmoni och smälta in i den omgivande naturen.  

Le Corbusier skapade två olika scheman med olika färgkombinationer (Les 

Couleurs Suisse AG 2017). Den första delen presenterades 1931 och består 

av 43 olika färger som kan kombineras på ett harmoniskt sätt. Utgåvan 

behandlar inte svart eller vitt. Samtliga färger utgår ifrån 14 primärfärger. 

Däremot förekommer nyanser av vitt och svart. År 1959 kom den andra 

utgåvan med 20 extra färger. Totalt ger samlingarna ett system på 63 

färgkombinationer med instruktioner om andelar vid tillämpning. Meningen 

med systemen är att förstå att färger modifierar rymd och rum, klassificerar 

objekt och medför psykologiska effekter på individers sinnen. 

Villa Savoye är en byggnad som ritades av Le Corbusier (Serra, Llopis, 

Torres & Giménez 2016). Byggnaden är ett exempel som visar färgsättning i 

ett harmoniskt sammanhang. Den nedre gröna delen smälter in i omgivande 

gräsytor och den vita övre våningen med stora glasparti smälter in i den blå 

himlen samtidigt som glaset reflekterar naturen. Stilen ger ett intryck av att 

byggnaden är den del av naturen som svävar och känns lätt och ljus. 

2.3.2 Generella färgtermer: Deras mångsidighet och evolution 

Enligt Berlin & Kay (1969) finns det universella färgnamn där betydelsen är 

densamma runt om i världen. De menar att kulturella skillnader påverkar 

betydelsen för färgernas namn och innebörd. Resultaten är grundade på data 

som samlats in genom enkäter av studenter och författare från 20 olika 

språk. Studien kom att kompletteras med 78 andra språk. Upptäckterna kan 

sammanfattas i tre punkter. Första punkten är att det existerar elva 

universella färger som har samma psykologiska sammanhang i alla språk. 

Den andra punkten är att färgerna kan kategoriernas efter språkets historia i 

två ordningar, det vill säga sammankomsten av färger i kulturen under viss 

tid. Den tredje punkten är att ordningarna ses som en evolutionär 

sammankomst. Vit och svart kom först och sedan röd, grön, gul, blå, brun, 

lila, rosa, orange och grå. Färglexikon i mindre avancerande tekniska 

kulturer tenderar att ha färre färgtermer medan en mer avancerad 

teknologisk kultur har fler färgtermer. Definitionen av en grundläggande 

färgterm består av fyra olika egenskaper. Den första egenskapen är att färgen 

har en fundamental enhet i ett ordförråd. Den andra egenskapen är att 

termens färg inte framgår i en mer generisk färgterm. Den tredje egenskapen 

är att termen inte används för att nervärdera ett objekts kulturella värdighet. 

Den fjärde egenskapen är att termen är framträdande genom informatörer. 

2.3.3 Psykologiska effekter av röda och blåa rum 

Det finns enligt Best (2012) tidigare teorier om att röda rum uppfattas som 

varma och mer stimulerande än blåa rum. Experiment på röda (NCS 1674-
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Y90R) och blåa (NCS 1859-B04G) rums psykologiska effekter hos individer 

har utförts av forskare på Lunds tekniska högskola (Küller, Mikellides & 

Janssens 2009). NCS är ett svenskt system som beskriver färgens exakta 

kulör. Testerna utfördes i två olika rum. Det första testet gjordes där all 

inredning och utformning var i samma färg. I det andra testet var väggarna 

och större andel inredning i samma färg. Förutsättningarna för båda testerna 

var desamma, det vill säga att andelen färgyta var desamma i det röda 

rummet som i det blåa rummet. Individerna fick sitta i rummen i 20 minuters 

intervall i flera omgångar i olika perioder. EKG (elektrokardiografi) och 

EEG- (elektroencefalografi) instrument placerades på individerna för att 

mäta alfa, delta och thetavågor. Vågorna kategoriseras efter olika elektriska 

aktiviteter i hjärta och hjärna. När en individ är vaken men avslappnad ges 

längre och högre intervall mellan alfavågorna. Alfavågor är långsamma och 

höga och blockeras när individer blir stimulerade. Stimulans påverkar 

kroppens system genom att individer känner sig stressade i lägre eller större 

grad. Genom att mäta alfavågor hos individer med EEG kan rummen 

kategoriseras att vara i låg eller hög grad stimulerande. EKG mäter pulsen 

hos individerna och stimulerande effekter påverkar direkt pulsen. 

I första testet där allt var i samma färg visades ingen påverkan på det 

centrala nervsystemet. Individerna i det röda rummet visade mer alfa-, delta- 

och thetavågor vilket resulterade i högre avslappning än i det blåa rummet. 

Mätning i det perifera nervsystemet med EKG visade ingen påverkan mellan 

det röda och blåa rummet (Best 2012). 

Avsikten med det andra testet var verklighetsanknytningen, det vill säga att 

få rummen att se ut mer som vanliga rum. Resultaten från testet visade att 

den röda färgen var mer stimulerande än den blåa. Individerna blev lugnare 

med tiden i båda rummen. EKG visade att hjärtslagen hos individer i det 

blåa rummet var tre slag per minut högre i genomsnitt än i det röda rummet. 

Resultatet strider mot tidigare forskning inom färgernas psykologiska 

effekter. Däremot är chansen för störningar i hjärtat (arytmi) högre i det röda 

rummet än i det blåa (Best 2012). 

2.4 Färgers psykologiska egenskaper 

Information om färgers subjektiva psykologiska egenskaper redovisas i 

Tabell 1.   
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Tabell 1: Urval av färgers subjektivt positiva och subjektivt negativa egenskaper. Listan är 

sammanställd ur ett bostadsperspektiv och används i enkätundersökning för insamling av data till 

förslaget, med medgivande (Best 2012). 

 

Tabellen sammanställer de positiva och negativa egenskaperna hos färger 

(Best 2012). Ytterligare referens till listan är Nordsjö Idé & Design med 

liknande egenskaper (Nordsjö Idé & Design 2018). Listan ses som allmänna 

uppfattningar hos individer och kan inte kategoriseras som vetenskaplig 

fakta. Sådana fakta kan skapas genom specifika experiment inom nischade 

ramar då färguppfattningar ligger som grund för att nå resultat i 

färgpsykologin. Färgtillverkare och försäljare använder de subjektiva 

egenskaperna som allmänna råd vid tillämpning av färger (Best 2012). De 

allmänna uppfattningarna av färgerna i listan används inom design, 

arkitektur, försäljning, konst mm för att nå eftersträvat resultat. Egenskaper 

hos färger upprepas som allmänna råd över hela världen med små 

variationer i enstaka fall. Färgforskare menar att människor har liknande 

uppfattningar av de känslor som uppstår när specifika färger presenteras 

(Diener 2012). Enligt Dong (2014) är valet av färg viktigt ur ett 

välbefinnandeperspektiv eftersom individer uppfattar färg emotionellt. Det 

är främst färgernas olika ljusheter och mörkheter som skapar olika känslor 

hos individer. Iyendo & Alibaba (2014) menar att mängden ljus har en stor 

påverkan på människors välbefinnande. Färgen gul är ett exempel på en ljus 

och intensiv färg som uppfattas som varm och glad vid rätt tillämpning. 

I en färgundersökning av Ou et al. (2004) användes respondenters 

uppfattningar om färgers aktivitet, värme och tyngd i kombination med 

Tabell 1. Undersökningen redovisade 20 olika färger på en skala där 

färgerna kategoriserades utifrån den största till den minsta uppfattningen av 
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känslorna; aktivitet, värme och tyngd. Ett exempel var att röd färg 

uppfattades som varmast av samtliga färger och hamnade därför längst upp i 

skalan. 

2.4.1 Röd 

Röd färgs positiva egenskaper är varm, stimulerande, entusiastisk och stark. 

De negativa psykologiska egenskaperna uppfattas som dominant, aggressiv 

och krävande enligt Tabell 1 (Best 2012). 

Färgen hamnar näst högst upp i aktivitetsskalan i undersökningen. Den 

uppfattas som den varmaste färgen och näst tyngst av de 20 färgerna av Ou 

et al. (2004).  

Resultat från Lunds tekniska högskola visar att röd färg sänker pulsen tre 

slag per minut (Küller, Mikellides & Janssens 2009). Det leder till en lägre 

kroppstemperatur och strider mot föregående hypoteser om motsatta 

effekter. Den sänkta kroppstemperaturen är inte anmärkningsvärd då 

individer inte uppfattar påverkningen. Röd färg visar högre stimulering än 

blå färg och större chans till arytmi (hjärtrubbning). 

2.4.2 Grön 

De positiva psykologiska egenskaperna hos färgen grön uppfattas enligt 

Tabell 1 som harmonisk, glad, rogivande, återhämtande, balans och 

medvetenhet. De negativa effekterna är en kall och stillastående 

färguppfattning (Best 2012). 

Grön färg är högt placerad i skalan av aktivitet i jämförelse med andra 

färger. Det är en relativt lätt färg med viss tyngd i och den uppfattas som 

neutral i kyla och värme (Ou et al. 2004). 

2.4.3 Blå 

Blå färgs positiva effekter är lugnande samtidigt som den bidrar till kreativ 

produktivitet, säkerhet och koncentration enligt Tabell 1. De negativa 

effekterna av färgen uppfattas som kall och kan skapa en tillbakadragenhet 

och nedstämdhet hos individer (Best 2012). 

Blå färg uppfattas som den kallaste färgen. Den är relativt högt placerad i 

aktivitetsskalan och är varken tung eller lätt (Ou et al. 2004).  

Skillnaden mellan blåa och röda rum redovisas i 2.4.1. För att lättare förstå 

skillnaden redovisas även den blåa färgen i ett sammanhang. Resultatet från 

Lunds tekniska högskola visar att individernas puls ökar med tre slag per 

minut i genomsnitt i det blåa rummet som bidrar till ökad kroppstemperatur 
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(Küller, Mikellides & Janssens 2009). Som nämndes i röd färg är att 

ökningen i kroppstemperaturen inte är märkbar då den är för låg för att 

uppfattas. Det strider däremot mot de föregående motsatta hypoteserna kring 

den blåa färgens lugnande effekter. Den blå färgen visar lägre stimulering än 

den röda. 

2.4.4 Svart 

Enligt Goethe uppfattas svarta objekt som mindre än ljusare (Eastlake 1840). 

Om två objekts fysiska storlek jämförs med varandra och det ena objektet är 

mörkare, kommer den mörka alltid att uppfattas som mindre. Mörka ytor 

absorberar ljus och begränsar reflektion på omgivande ytor. Därför menar 

Goethe att ett mörkt rum uppfattas som mindre än ett ljust rum. Effekt är 

densamma hos alla mörka färger då de uppfattas som mindre rum i 

jämförelse med ljusa rum som uppfattas som större. 

Positiva psykologiska effekter som färgen bidrar med visas i Tabell 1. 

Effekterna är sofistikation, säkerhet, respekt, glamour, effektivitet och 

substans. De negativa effekterna är en förtryckande, tung, kall, elak och 

skrämmande uppfattning (Best 2012). 

Svart uppfattas som tyngst av samtliga generella färgtermer. Enligt 

färgundersökningen av Ou et al. (2004) med 20 andra färger hamnar 

människors uppfattning i mitten av skalan i aktivitet och värme. Den är 

neutral i kyla och värme. 

2.4.5 Vit 

Vit har motsatt effekt jämfört med svart och vita föremål uppfattas därför 

som större (Eastlake 1840). Experiment kan utföras med två objekt av 

samma storlek och form, den ena vit och den andra svart, som placeras på ett 

visst avstånd. Betraktaren kommer att uppfatta det mörka objektet som en 

femtedel mindre i storlek jämfört med det vita. Vita ytor reflekterar ljus i 

större uträckning än mörka ytor. Vita rum uppfattas därför som större än 

mörkare rum eftersom betraktaren ser mer. Alla ljusa färger i rum uppfattas 

som större än de mörka färgerna. 

Den vita färgens positiva egenskaper uppfattas som steril, klar, ren, 

hygienisk, sofistikerad och effektiv. De negativa effekterna enligt Tabell 1 är 

kall, steril och bidrar till elitism och barriärkänslor (Best 2012). 

Vit färg uppfattas varken som lätt eller tung i jämförelse med andra färger. 

Den är relativt högt på skalan i aktivitet och uppfattas vara en kall färg (Ou 

et al. 2004). 
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2.4.6 Gul 

Positiva egenskaper hos gul färg uppfattas som optimism, glädje och 

förtroende. De negativa effekterna av färgen kan skapa ångest, varning, 

irrationella och överstimulerande uppfattningar enligt Tabell 1 (Best 2012). 

Gul uppfattas som den med mest aktivitet i jämförelse med andra färger. 

Den är varken lätt eller tung och är näst högst upp i värmeskalan (Ou et al. 

2004). 

2.4.7 Orange 

Positiva effekter hos orange färg är varm, rolig, säkerhet, passion, sensualitet 

och fysisk komfort enligt Tabell 1. De negativa egenskaperna är frustration, 

berövande och omogenhet (Best 2012). 

Orange är en blandning av röd och gul. Färgen hamnar högt i skalan på 

aktivitet, tyngd och värme (Ou et al. 2004). 

2.4.8 Brun 

Positiva egenskaper hos färgen brun är en känsla av natur, säkerhet, 

pålitlighet, support och allvar enligt Tabell 1. De negativa effekterna är 

seriös, icke sofistikerad och tung (Best 2012). 

Brun färg hamnar i botten på aktivitetsskalan och uppfattas som tung och 

varm (Ou et al. 2004). 

2.4.9 Rosa 

De positiva egenskaperna är vårdande, kärlek, kvinnlighet och stödjande. 

Negativa effekter är hämnande, emotionell, skörhet, armod och instabilitet 

enligt Tabell 1 (Best 2012). 

Rosa färg är en blandning av röd och vit. Den uppfattas som någorlunda 

neutral i värme och vikt och hamnar på den övre skalan i aktivitet (Ou et al. 

2004). 

2.4.10 Lila 

Positiva egenskaper hos lila färg är kvalité, lyx, spirituell, vishet och kärlek. 

De negativa effekterna uppfattas som inåtvändhet, förfall, undertryckande 

och själviakttagelse enligt Tabell 1 (Best 2012). 
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Lila hamnar något under mitten i uppfattning om aktivitet och värme. Färgen 

hamnar något högre än mitten på tyngd (Ou et al. 2004). 

2.4.11 Grå 

Grå är enligt Tabell 1 en psykologiskt neutral färg, en blandning mellan vit 

och svart. De negativa psykologiska egenskaperna är känslor av depression, 

energidränerande och hemlighetsfull (Best 2012). 

Färgen grå hamnar längst ner i aktivitetsskalan. Den uppfattas som en tung 

och kall färg (Ou et al. 2004). 

2.5 Centrala begrepp 

2.5.1 Basfärger 

Färger som inte kan skapas genom att blanda andra färger kallas för 

basfärger. Färgerna är röd, gul, blå, svart och vit. Basfärgerna, även kallade 

primärfärger, blandas för att skapa alla andra färger. I äldre dagar kallades 

de för färgblandningar efter bastermerna, till exempel röd-gul som idag 

kallas för orange (Eastlake 1840). 

2.5.2 Generella färgtermer 

Det finns elva universella färgtermer (färgnamn) som har samma betydelse 

runt om i världen. Färgtermerna är svart, vit, röd, grön, gul, blå, brun, 

orange, grå, lila och rosa (Berlin & Kay 1969). 

2.5.3 Funktion 

Funktion beskriver ändamålet eller användningen av en sak (Björne et al. 

2005). Funktionen hos ett sovrum är att vila, ett arbetsrum att arbeta, ett kök 

att tillaga mat, en hall att förbinda rum och välkomna, ett vardagsrum för 

uppfyllelse av individuellt behov och WC för hygieniska skäl. 

2.5.4 Färg 

För att uppfatta färg måste där finnas en ljuskälla, en observatör och ett 

objekt. Det som påverkar färgens utseende beror på ljuskällan, bakgrunden, 

medium och ljusstyrkan (Luo 2006). När ljuset träffar en yta och reflekteras 

till observeraren tolkas och uppfattas en specifik färg i hjärnan (Sangwine & 

Horne 1998). Forskare har visat att människan kan uppfatta minst 7,5 

miljoner olika färger (Griggs 2017). Begreppet färg studeras i 
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undersökningen. Utanför det vetenskapliga perspektivet uppfattas färger som 

kulörer. 

2.5.5 Kulör 

Med begreppet kulör avses hur människor uppfattar en specifik färg på ett 

fysiskt objekt eller materials originella utseende. Den fysiska färgen, 

målarfärgen, resulterar i en annan kulör när den har tillämpats. Färgens 

egenskaper tillsammans med arbetsmetod, yta, klimatförhållande och ljus 

skapar uppfattningen hos kulören (Eastlake 1840). 

2.5.6 Ljus 

Människor uppfattar ljusvågor mellan 400 och 700 nanometer. Ljus på 400 

nanometer uppfattas violett och 700 mörkröd. När ljus passerar genom ett 

glas skapas ett spektrum av färger som kan visualiseras på en närliggande 

yta. Ljuset bryts upp i glaset eftersom ljusvågorna har olika frekvenser och 

amplituder. Frekvenserna och amplituderna som når näthinnan avgör färgen 

på ytan. Människor kan inte uppfatta ljuset utan att det reflekteras från 

objekt eller materia. Exempel på ljusvågor som människor inte kan uppfatta 

när de träffar ytor är infraröd och ultraviolett. Isac Newtons experiment visar 

att ljusvågens frekvens och amplitud bestämmer temperaturen (energin) hos 

ljuset där det infraröda är den varmaste (Birren 1970). Människan uppfattar 

ljuset på två sätt. Det första är när ljusvågor är additiva blandningar där alla 

ljusvågor är blandade. Det andra kallas för subtraktiv blandning där 

blandade ljusvågor träffar en yta som absorberar en del av ljuset och på så 

vis uppfattar människan bara det som reflekteras (Griggs 2017). 

2.5.7 Målarfärg 

Den fysiska färg som används vid målningar. Målningar används i stor grad 

för att skydda underliggande material samtidigt som den ger estetiska 

effekter. Det finns en hel del olika målarfärger med olika tillsatser som 

skapar egenskaper som gynnar alla olika typer av material och 

tillämpningsområden (Teknikhandboken 2018). 

2.5.8 NCS S 

Natural colorsystem second edition (NCS S) är ett svenskt färgsystem som 

använder primärfärger. Färgerna kallas för elementarfärger i systemet. De 

olika färgerna är svart, vit, blå, grön, röd och grön. Andra färger enligt NCS 

systemet kan beskrivas genom olika svarthet, vithet, nyanser och kulörer 

mellan elementarfärger. NCS används som nationell standard (NCS 2018). 
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2.5.9 Pigment 

Vid framställning av färg är pigmentet den viktigaste tillsatsen. Pigmentet 

bestämmer färgen och skapades först genom bränning av kol, djurfett, jord 

eller kalk. Pigment kan även skapas genom att krossa olika material. I 

modernare tider började människor använda en kemisk syntetisk process för 

att skapa nya pigment. Alla metoder används fortfarande idag vid 

framställning av pigment (Barnett, Miller & Pearce 2006). 

2.5.10 Primärfärger 

Gul, blå och röd är primärfärger, de kan inte blandas med hjälp av andra 

färger (Konstlistan 2018). Färgerna används även som utgångspunkt i 

färgsystem eller färgblandning (NCS 2018). Färger varierar beroende på 

vilket system som används. NCS och Munsell är två vanliga system. 

2.5.11 Välbefinnande 

Mätningar kan studeras där data representerar individers välbefinnande. De 

står som grund för hur människor mår och hur de tolkar framtiden och nuet. 

Undersökningar kan studera om upplevelserna i det vardagliga livet är 

berikande och behagliga för individer. De kan rikta in sig på många olika 

områden där välbefinnande kan höjas. En av inriktningarna är boendemiljön 

som är beroende av bostadskvalitén (Diener 2012). 
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3 Objektbeskrivning 

En lägenhet med tre rum och kök i ett flerbostadshus undersöks. Bostaden 

består av de vanligaste rummen med olika funktioner, se Figur 1. Väggarna 

till samtliga rum används i enkätundersökningen vid tillämpning av färger. 

Rummen i bostaden är hall, arbetsrum, sovrum, kök, vardagsrum och WC. 

Bostaden används i förslaget vid rekommenderad användning av färger. 

 

Figur 1: Bostad med flera rum och olika funktioner, kv. Lågan, med medgivande (Arkitektbolaget AB 

2018). 
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4 Metod och genomförande 

Följande metoder och verktyg har använts för att få fram resultat genom 

informationssamling av primärdata och sekundärdata. Kvalitativa metoder 

användes i form av intervjuer för att fastställa information som inte annars 

anges i någon text. Den kvantitativa metoden samlade in data genom en 

enkätundersökning och ligger som underlag till förslaget. Svaren från 

enkäterna och intervjuerna bidrog med primärdata som jämfördes med 

tidigare färgundersökningar för att få fram verkligt resultat. Sekundärdata 

samlades in genom vetenskapliga artiklar, böcker och elektroniska källor. 

4.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod användes i form av enkäter, se Bilaga 1 och Bilaga 5. 

Båda enkäterna hade samma innehåll och skiljde sig i mindre utsträckning i 

deras utformning eftersom den ena var fysisk och den andra var digitalt 

utformad. Enkäterna var inte riktad mot någon speciell åldersgrupp, etnicitet, 

yrkesområde eller dylikt. De riktade sig mot individer som förväntades 

förstå frågorna. Enkäterna var högt strukturerade vilket innebär att det fanns 

en tanke bakom utformningen av svarsordningen till Fråga 1 och Fråga 2. 

Fråga 1 redovisade hur individerna svarade utan kunskap om färgers 

egenskaper och Fråga 2 redovisade hur de svarade efter kännedomen. 

Enkäterna var också standardiserade då det fanns fasta svarsalternativ till 

respektive fråga. Det fanns därför ingen möjlighet att svara med egna ord. 

Övrig information som kön, ålder och sysselsättning eftersträvades för att 

analysera skillnader mellan svaren. Ett resultat på 200 ifyllda enkäter 

eftersträvades för analys, däremot kunde en analys dras vid 100 svar. 

Den fysiska enkäten delades ut på Linnéuniversitetet till studenter inom 

olika studier. Presentation och ifyllning av enkäterna gjordes på 

föreläsningstillfällen. Det gjordes även företagsbesök där enkäterna delades 

ut till olika intressenter. Enkäterna delades också ut på företag med hjälp av 

familj och vänner i Göteborg och Växjö. Den fysiska enkäten utformades 

med hjälp av Word och Adobe Photoshop. 

Det gjordes två digitala enkäter med samma utformning men på olika språk. 

Den ena är på svenska och den andra är på engelska. Anledningen var att nå 

ut till fler människor. Det resulterade i att mer information samlades in 

eftersom det både var smidigare och tidseffektivare i jämförelse med enbart 

fysisk distribuering. De digitala enkäterna delades ut i sociala medier som 

Facebook, Twitter, Tumblr och bland följare på Deviantart. Enkäterna 

skickades även till familj och vänner för vidare delningar. De skickades 

också till företag via mejl när besök inte var möjligt. De digitala enkäterna 

skapades genom Google Surveys verktyg.  
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Målet med enkäterna var att utreda hur människor tänkte kring färgval och 

rumsfunktioner. Ett delmål var om det fanns en medveten eller omedveten 

koppling i svaren. I enkäten får individerna bara använda en av elva färger i 

ett rum vilket resulterade i maximalt sex olika färger till samtliga rum. 

Första frågan besvarade individen helt vad den själv tyckte för att uppfylla 

deras estetiska behov. Vid den andra frågan redovisades information som 

förklarade de positiva och negativa effekterna av respektive färg. Här var det 

intressant om de väljer färger vars effekter gynnar rummens funktioner eller 

om deras estetiska behov var viktigare. Svaren från undersökningen bidrog 

med primärdata som användes som underlag för förslaget. 

4.2 Kvalitativ metod 

Besök gjordes hos arkitektkontor där individer intervjuades angående 

färgsättning. Samtalen gav information om kunskapsspridning av färg och 

relevanta problem med färgtillämpning i bostäder. Information gällande hur 

individer väljer att prioritera olika bostadskvaliteter i samband med 

ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet var också i fokus vid besöken. 

Verklighetsanknytningen i informationen är nödvändig för att redovisa 

relevansen och kopplingen till enkäternas resultat. Samtalen med olika 

individer gav vägledande utgångspunkter till att bearbeta arbetets 

problemlösning. 

Besök gjordes hos Arkitektbolaget Kronoberg AB där Johanna Lindroos 

intervjuades. Intervjutekniken gjordes genom att hålla en öppen diskussion 

om färgers psykologiska tillämpningar, allmän information om 

kunskapsspridning och hur beställare och privatpersoner agerar ur ett 

färgsammanhang. 

Samtal med olika experter inom färgområdet gav också relevant och säker 

information. Experternas yrkesbefattningar är arkitekter, professor, 

inredningsarkitekter, platschef, konstnär, färgförsäljare och färgtillverkare. 

Primärdatan jämfördes i slutet av arbetet med teorin för att få en större 

validitet. 

4.3 Insamling av sekundärdata 

Digitala sökmotorer som Google scholar och Google användes för att hitta 

information i artiklar, böcker och uppslagsverk. Den största mängden 

information hämtades från utländska källor i vetenskapliga artiklar. 

Linnéuniversitetets sökmotor onesearch och diva portal användes för att få 

åtkomst till vetenskapliga data. Besök på Linnéuniversitetets bibliotek 

gjordes även för att hitta information i fysiska böcker. 
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4.4 Analys av primärdata 

Resultaten från enkäterna delades upp i individernas ålder, yrke och 

könsgrupper för att analysera olika skillnader. Uppdelningen i yrkesgrupper 

var en alltför omfattande kategorisering och analyserades inte. Totalen av 

samtliga resultat redovisades i slutskedet med hjälp av ett sammanställt 

förslag. All data sammanställdes i olika pajdiagram som delas upp i Fråga 1 

och Fråga 2 för jämförelser. Diagrammen visar antal val till respektive färg 

och till vilket rum färgsättningen sker. 

Tanken är att färger påverkar människors psykiska välbefinnande genom 

tillämpning av färger i rum. Resultaten från enkäterna skall visa omedvetna 

eller medvetna val och kopplas därefter med tidigare teorier. Andra teorier 

behandlar färgers psykologiska effekter på individer genom olika 

experiment och undersökningar. Genom att koppla undersökningen med 

andra teorier skapas en anknytning till verkligheten. Analysen grundar sig i 

att förstå resultaten från undersökningen i samband med vetenskapliga 

teorier som kan förbättra välbefinnandet hos individer. Om resultatet visar 

att färgteorin överensstämmer med rummets funktion har bostadskvalitén 

ökat och välbefinnandet förbättrats. 

4.5 Tillämpning av resultat till förslag 

Förslaget skapades för att föreslå färgers tillämpning till varje rumsfunktion 

i bostaden. Flera färger kan föreslås i ett rum om undersökningen från 

enkäterna resulterar i förbättring. Det viktiga är inte att alla rum skall ha 

olika färger utan att användningen av specifika färger föreslås till specifika 

rum. Bostaden kan till exempel bestå av tre vita rum och resten i olika 

färger, i syfte till att förbättra bostadskvalitén. Idén är att förbättra 

funktionen i de specifika rummen. Planlösningen färgades i Photoshop och 

hämtades från Arkitektbolaget Kronoberg AB. Den utformades enligt skala i 

programmet Revit och illustrationer renderades till förslaget för de olika 

rummen. 
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5 Resultat av examensarbetets undersökningar 

5.1 Resultat från enkätundersökning 

Sammanställning av samtliga fysiska och digitala enkäter från 140 individer 

inom Sverige redovisas i figurer nedan. Svar i form av 112 fysiska enkäter 

och 28 digitala enkäter har inkommit. Resultat uppdelat i i kön ses i Bilaga 2 

och Bilaga 3, uppdelning i åldersgrupper ses i Bilaga 4. Svaren på Fråga 1 i 

enkätundersökningen redovisar hur individerna svarar utan att veta färgers 

egenskaper och svaren på Fråga 2 redovisar hur de svarar efter kännedom. 

Se Bilaga 1 och Bilaga 5 för utformning av enkätformulär. Nedan redovisas 

alla rummens resultat. 

5.1.1 Hall 

Figur 2 redovisar individers svar på Fråga 1. Grå färg på väggar är vanligast 

i hallen enligt enkätundersökningen. Vita väggar är individernas andra val. 

Grå och vit färg utgör cirka en tredjedel av alla färgval tillsammans. 

 

Figur 2: Hur individer svarar på Fråga 1 utan kunskap av färgers psykologiska egenskaper i hallen. 

Figur 3 visar att individer ändrar sina val av färger efter informationen om 

färgers psykologiska egenskaper i Fråga 2. Gul färg eftersträvas i hallen och 

grå som andra val. I jämförelse med Figur 2 och Figur 3 har gul färg ändrats 

från 14 val till 25. Män prioriterar gul och röd i jämförelse med kvinnor som 

prioriterar gul och grå, se Bilaga 2 och Bilaga 3. Från 20–29 år är grå den 

vanligaste färgen, 30–39 år prioriterar grön, 40–49 år väljer gul och brun i 

samma omfattning, 50–59 år prioriterar gul, 60–69 år vill ha röd färg och 

över 70 år vill ha grå färg på väggar i hallen, se Bilaga 4. 
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Figur 3: Svar på Fråga 2 när individer har kunskap om färgers psykologiska egenskaper i hallen. 

5.1.2 Vardagsrum 

Sammanställning av Fråga 1 i Figur 4 redovisar att vit färg eftersträvas i 

vardagsrummet. En stor andel grå prioriteras efter vit färg i jämförelse med 

alla färgval. Vit och grå färg tillsammans utgör cirka två tredjedelar av alla 

färger i Fråga 1. 

 

Figur 4: Individers svar på Fråga 1 utan redovisad kunskap om färgers psykologiska egenskaper till 

vardagsrummet. 

I Figur 5 ändras valen och den mest frekventa färgen är grön med 25 val i 

Fråga 2, det skiljer sig från Fråga 1 som redovisar 12 val i Figur 4. Orange 

färg ökar märkvärt i jämförelse från Fråga 1. Män och kvinnor prioriterar 

gul, vit, grön, grå och orange. Inga större skillnader mellan könen redovisas 

enligt Bilaga 2 och Bilaga 3. Individer som är 20–29 år vill ha grå och grön 

färg i samma omfattning, 30–39 år prioriterar grön, 40–49 år väljer gul och 
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grå, 50–59 år prioriterar vit, 60–69 år vill ha grön färg och över 70 år vill ha 

gul färg på väggar i vardagsrummet, se Bilaga 4. 

 

Figur 5: Hur individer svarar på Fråga 2 när de har kunskap om färgers psykologiska egenskaper i 

vardagsrummet. 

5.1.3 Sovrum 

Blå färg är vanligast bland svaren och grön färg hamnar som andra val enligt 

Fråga 1 i Figur 6. Både blå och grön färg utgör cirka hälften av alla färgval. 

 

Figur 6: Svar på Fråga 1 när individer inte har kunskap om färgers psykologiska egenskaper i 

sovrummet. 

I Figur 7 är grön färg mest frekvent med 48 val i Fråga 2. Blå färg har 

minskat med 15 val i jämförelse med Fråga 1 i Figur 6 och hamnar som 

andra val. Grå har minskat med 9 val och orange ökat med 9 val. Största 

skillnaden mellan kön är att kvinnor prioriterar lila färg i större omfattning 

än män. Män väljer blå och orange i större omfattning enligt Bilaga 2 och 
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Bilaga 3. Den vanligaste färgen från 20–29 år är grön, 30–39 år är rosa, lila 

och grön. Individer över 40 år prioriterar grön färg på väggar i sovrummet, 

se Bilaga 4. 

 

Figur 7: Hur individer svarar på Fråga 2 när de har kunskap om färgers psykologiska egenskaper i 

sovrummet. 

5.1.4 Arbetsrum 

Grön färg är vanligast i arbetsrum med 29 val enligt Fråga 1 i Figur 8. Gul 

och blå färg kommer efter grön färg med 20 val vardera. 

 

Figur 8: Svar på Fråga 1 när individer saknar kunskap om färgers psykologiska egenskaper i 

arbetsrummet. 

Sammanställningen av Fråga 2 i Figur 9 visar att blå färg dominerar med 64 

val. Jämförelse mellan kön är att kvinnor prioriterar den blå färgen och män 

brun enligt Bilaga 2 och Bilaga 3. Individer från 20–49 år prioriterar blå 
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färg, 50–59 år vill ha vit färg, 60–69 år väljer gul och över 70 år prioriterar 

brun färg på väggar i arbetsrummet, se Bilaga 4. 

 

Figur 9: Individers svar på Fråga 2 när de har kunskap om färgers psykologiska egenskaper i 

arbetsrummet. 

5.1.5 Kök 

Figur 10 redovisar att vit färg eftersträvas med 34 val i Fråga 1. 

 

Figur 10: Hur individer svarar på Fråga 1 utan att veta färgers psykologiska egenskaper i köket. 

Figur 11 visar att vit färg är mest frekvent och har ökat till 41 val i Fråga 2. 

Grå färg från Fråga 1 i Figur 10 har minskat med 9 i jämförelse med Fråga 2 

i Figur 11. Kvinnor prioriterar mer röd i köket till skillnad från män som 

prioriterar vit enligt Bilaga 2 och Bilaga 3. Från 20–29 år är vit den 

vanligaste färgen, 30–39 år prioriterar brun, gul och blå i samma omfattning. 

Personer från 40–49 år väljer vit färg, 50–59 år prioriterar blå och vit, 60–69 
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år vill ha orange färg och över 70 år vill ha vit färg på väggar i köket, se 

Bilaga 4. 

 

Figur 11: Svar på Fråga 2 när individer har kunskap om färgers psykologiska egenskaper i köket. 

5.1.6 WC 

Blå färg i WC är mest frekvent enligt Fråga 1 i Figur 12. 

 

Figur 12: Individers svar på Fråga 1 utan att få redovisad kunskap om färgernas psykologiska 

egenskaper i WC. 

Vit färg dominerar alla andra färger i Figur 13. Svart och blå färg minskar 

mest och grå färg ökar mest i jämförelse med Fråga 1 i Figur 12 och Fråga 2 

i Figur 13. Störst skillnader är att kvinnor prioriterar blå färg och män grå 

och gul färg enligt Bilaga 2 och Bilaga 3. Hos personer från 20–49 år är vit 

den vanligaste färgen, 50–59 år prioriterar grön och blå, 60–69 år väljer lila 

och grå färg och över 70 år vill ha vit och blå färg på väggar i WC, se Bilaga 

4. 
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Figur 13: Hur individer svarar på Fråga 2 när de har kunskap om färgers psykologiska egenskaper i 

WC. 
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6 Analys av resultat 

6.1 Enkätundersökning 

Redovisade resultat visar att individer ändrar sina färgval efter att ha 

tillägnat sig kunskapen om färgers psykologiska egenskaper, se Tabell 2. 

Svaren från Fråga 1 och Fråga 2 visar att majoriteten prioriterar att ändra 

färger utifrån effekterna istället för att stå fast vid deras estetiska behov. 

Köket är det enda rummet där det största valet inte ändrats då vit färg är 

mest förekommande i svaren på både Fråga 1 och Fråga 2. I köket ökar 

däremot valen av vit färg i Fråga 2.  

Tabell 2: Skillnader i resultat mellan Fråga 1 och Fråga 2 i respektive rum i enkätundersökningen. 

Rum Fråga Röd Grön Blå Svart Vit Gul Orange Brun Rosa Lila Grå 

Hall 1 9 15 11 5 23 14 7 13 6 8 29 

 2 14 19 5 3 16 25 11 11 4 10 22 

  Skillnad 5 4 -6 -2 -7 11 4 -2 -2 2 -7 

Vardagsrum 1 3 12 7 4 45 14 3 7 3 4 36 

 2 9 25 4 4 20 21 18 4 3 9 23 

  Skillnad 6 13 -3 0 -25 7 15 -3 0 5 -13 

Sovrum 1 4 32 40 6 9 3 2 8 7 12 17 

 2 4 48 25 3 2 2 11 6 12 19 8 

  Skillnad 0 16 -15 -3 -7 -1 9 -2 5 7 -9 

Arbetsrum 1 13 29 20 5 6 20 10 13 9 8 7 

 2 16 8 64 5 2 11 8 13 2 4 7 

  Skillnad 3 -21 44 0 -4 -9 -2 0 -7 -4 0 

Kök 1 9 13 14 11 34 16 5 12 2 4 19 

 2 10 15 9 10 41 19 8 6 1 9 10 

  Skillnad 1 2 -5 -1 7 3 3 -6 -1 5 -9 

WC 1 4 12 34 22 17 12 5 10 6 7 12 

 2 2 8 15 10 48 6 7 6 10 8 20 

 Skillnad -2 -4 -19 -12 31 -6 2 -4 4 1 8 

Tillämpning av gul färg i hallen vars psykologiska egenskaper är glädje, 

optimism och förtroende ger en välkomnande känsla till bostaden. Färgval 

till vardagsrummet är grön som ger glada, rogivande, harmoniska, 

balanserande, ökad medvetenhet och återhämtande känslor. I sovrummet 

tillämpas en grön färg med liknande subjektiva psykologiska egenskaper. 

Tillämpning av blå färg prioriteras i arbetsrummet där kreativ produktivitet, 

koncentration, säkerhet och lugn eftersträvas. Tillämpning av vit färg 

används i både kök och WC där de psykologiska effekterna av färgen är; 

hygienisk, steril, klar, ren och sofistikerad. Valen visar att individer 

förbättrar sitt boende och välbefinnande genom att föredra funktionella 

behov över estetiska behov. De näst vanligaste färgerna i Fråga 2 i Tabell 2 

förbättrar också boendekvalitén med mildare psykologiska effekter. 
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Samtliga resultat från Fråga 2 visar att de mest förekommande färgerna till 

de specifika rummen även är färgrekommendationer till de avsedda rummen 

enligt interiör-designers (Best 2012). I jämförelse med Fråga 1 i 

undersökningen ökar bostadskvalitén genom den nya kunskapen om färgers 

psykologiska egenskaper då rummens funktioner förbättras. 

Rum kan ha flera stora andelar färgval där samtliga färger påverkar rummets 

funktion positivt. Till exempel fick vardagsrummet fem nästan lika stora 

andelar färgval, se Figur 5. Anledningen är att vardagsrummet är en 

offentlig yta med många olika funktioner. Prioritering av färgval i rummet 

varierar beroende på individens egna behov. Vissa individer eftersträvar 

lugn och andra individer intensitet eller stimulans. 

Information som individer ger när de är tvingade till ett färgval per rum ger 

möjlighet till förbättring i senare skede. Deras första, andra och ibland 

tredjeval visar förbättring av bostadskvalité i rummen enligt 

undersökningen. Val av olika färger är betydelsefull ur ett färgharmoniskt 

perspektiv som är nära anknuten till människans behov och välbefinnande 

(Dong 2014). Eftersom det finns flera olika färgval till respektive rum finns 

där också möjlighet att ändra färg efter behov. Tillämpning av resultatet i 

bostaden kan därför ge samma färger där de kan användas i flera rum. Till 

exempel kan bostadskvalitén öka genom att grön färg tillämpas i både 

vardagsrum och sovrum (Best 2012). Om individens estetiska behov inte 

uppfylls kan en annan färgkombination användas där de funktionella 

behoven redovisas. 

6.2 Resultatets koppling till teorier 

De positiva egenskaperna av blå färg uppfattas som lugnande, ökar kreativ 

produktivitet, koncentration och säkerhet (Best 2012). Samtliga egenskaper 

kan göra att individer upplever ett förbättrat arbetsrum. De negativa 

effekterna av blå färg är kyla, tillbakadragenhet och nedstämdhet vilket inte 

har någon direkt anknytning till rumsfunktionen, speciellt inte i jämförelse 

med andra färger förutom röd färg. Blå färg ökar individers hjärtslag med tre 

slag per minut till skillnad från röd färg som uppfattas som varm och 

intensiv. Däremot visar EKG ingen skillnad när rummen enbart har en 

specifik färg. Den blåa färgen uppfattas som den kyligaste, är varken tung 

eller lätt och är någorlunda högt placerad i aktivitetsskalan (Ou et al. 2004). 

Aktiviteten i undersökningen avgör hur mycket färgen bidrar med subjektiva 

känslor. Tillämpning av blå färg ger subjektiva psykologiska egenskaper 

som gynnar individens arbete i rummet. 

Grön färg ökar funktionen i vardagsrummet och sovrummet. De positiva 

egenskaperna är glad, rogivande, harmonisk, balanserande, ökad 

medvetenhet och återhämtande (Best 2012). Vardagsrummet är ett rum som 

kan ha många funktioner eftersom den är baserad på brukarens behov. 

Rummet färgas därför efter brukarens egna intressen. Till exempel kan vissa 
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individer föredra en lugn färg och andra en mer stimulerande färg. 

Färgsättningar enligt exemplet ovan förvanskar inte funktionens värde 

eftersom den valda färgen i rummet uppfyller individens behov. I 

undersökningen eftersträvas en harmonisk och lugnande färg. De negativa 

effekterna av färgen är kall och stillastående. Om brukaren är en person som 

eftersträvar stimulans är implementering av grön färg negativ. Grön färg i 

sovrummet är optimal, här finns det inga negativa effekter av färgen förutom 

om brukaren vill uppfylla estetiska behov. Grön färg hamnar relativt högt på 

aktivitetsskalan (Ou et al. 2004). 

Vit färg i kök och WC är vanliga val som ger hygienisk, steril, klar, ren, 

sofistikerad och effektiv uppfattning. De negativa effekterna fås av färgen 

om den tillämpas i fel rum och syfte. Fel tillämpning kan skapa en ovänlig, 

steril, kall och elitistisk känsla hos individen. Valen av färgen till kök och 

WC förbättrar funktionen (Best 2012). Vit färg är högt placerade på 

aktivitetsskalan (Ou et al. 2004). Enligt Goethe uppfattas vita objekt större 

än svarta. En WC med mycket ljus är positivt då de oftast är små i 

jämförelse med andra rum i bostaden. WC utformas även ibland utan fönster 

och får inte tillgång till direkt solljus (Eastlake 1840). 

Gul färg förbättrar hallen då den ökar glädje, optimism och förtroende. 

Färgen ger en välkomnande känsla till hemmet enligt inredningsdesigners. 

Däremot kan den vara överstimulerande vid stor tillämpning som i sin tur 

skapar ångest och varningskänslor. Hallen används ofta för att förbinda 

andra rum i bostaden och kan lätt utformas mörk då den blir utan fönster. 

Det är därför av intresse att öka funktionen genom att implementera en färg 

som är någorlunda ljus och varm vilket bidrar till ökad glädje (Dong 2014). 

Gul färg hamnar högt på aktivitetsskalan vilket direkt ökar stimulansen hos 

individer (Ou et al. 2004).  

Gemensamt för grön, vit, gul och blå färg är att samtliga är högt placerade 

på aktivitetsskalan. Färgerna förmedlar subjektiva känslor i större grad än 

många övriga färger. Samtliga färger är varken tunga eller lätta färger. Den 

gula färgen är den enda av färgerna som uppfattas som varm (Ou et al. 

2004). Enkätundersökningen visar att individers svar i Fråga 2 förbättrar 

funktionerna i rummen. Ljusa rum som uppfattas stora är inte alltid optimalt, 

de kan vara distraherande i till exempel ett arbetsrum där individer behöver 

fokusera. Uppfattning av stora rum kan även förminska hemkänslan genom 

förminskat helhetsperspektiv. 

Ur ett välbefinnandeperspektiv är en ökad rumsfunktion positiv för brukaren 

av bostaden. I många fall kan en förbättring av det vardagliga livet gör 

människor gladare. Glada människor är friskare än olyckliga människor 

vilket leder till mindre frånvaro från arbete. De tar mer risker, hjälper andra 

människor och deras problemhantering är bättre i större grad. I det stora hela 

är det många positiva faktorer som bidrar till att gladare människor lyckas i 

större utsträckning i livet än olyckliga (Diener 2012). Glada människor har 
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även en tendens att tjäna mer pengar och satsar mer på sitt arbetsliv (Boehm 

& Lyubomirsky 2008). Enligt enkätundersökningen kan en jämförelse 

analyseras mellan Fråga 1 och Fråga 2 då fler rumsfunktioner i Fråga 2 har 

förbättrats och på så vis bidrar till ökat välbefinnandet hos de tänkta 

brukarna. Om de svarande hade valt att använda färger från Fråga 1, hade 

fler rum inte förbättrats ur ett funktionellt perspektiv enligt Tabell 1. 

6.3 Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 

Resultat från enkätundersökningen visar att det är ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbart att föredra specifika färger till olika rum. De flesta svaren 

från Fråga 1 har ändrats i Fråga 2 vilket visar att majoriteten av individer 

saknar kunskap om färger och färgsättning. När individer får förslag på 

färgsättning utifrån rumsfunktionen så kommer fler individer att vara nöjda 

med valet och detta leder till färre ommålningar. Färg kostar pengar och 

tillverkningsprocessen är kemisk där färgblandningar ofta består av 

miljöfarliga ämnen. Att förbereda för målning samt rester och uppkomster 

av avfall vid färgarbeten påverkar miljön negativt. Det är ekonomiskt och 

ekologiskt hållbart att tillämpa färger på rätt sätt. Rätt färgtillämpning 

gynnar även individers välbefinnande. Väl genomtänkta färgval i bostaden 

leder till att färgen inte behöver bytas ut lika snabbt vilket gynnar 

privatekonomin. Åtgärden minskar även förorening från 

tillverkningsföretags samt transporter av färg. Den sociala hållbarheten 

utvecklas efter teorin att människor blir gladare och mer pratsamma (Diener 

2012). Färger bidrar till att verkligheten förgylls vilket påverkar 

välbefinnandet (Mahnke & Mahnke 1987). Rätt tillämpning visar att 

individer blir glada och har mindre frånvaro ifrån sysselsättningar (Oishi 

2012). Förslaget gynnar därför den ekonomiska, ekologiska och sociala 

hållbarheten samhällen strävar efter. Om Fråga 1 (då individen var 

oinformerad om färgernas psykologiska egenskaper) och Fråga 2 (då 

individen var informerad om färgernas psykologiska egenskaper) i 

enkätundersökningen hade varit likvärdiga hade inget förslag behövts. När 

individer inte informeras om färgernas psykologiska egenskaper väljer 

majoriteten en estetisk lösning för att uppfylla deras behov. Det baseras på 

att människor bara har sin egna kunskap att utgå ifrån och att många saknar 

den kunskapen som informeras i Fråga 2. När informationen om färgernas 

egenskaper presenteras så ändrar majoriteten svaren efter vad de tror ökar 

rumsfunktionen. Relevansen hos förslaget styrks då individer väljer en 

funktionell lösning på deras behov framför en estetisk. Det baseras på att 

svaren skiljer sig i Fråga 1 och Fråga 2 med stora marginaler.   
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7 Förslag till färgsättning av olika rumsfunktioner 

7.1 Implementering av färgfilosofi i bostäder 

Färgsättningar av bostadens rum baseras utifrån enkätundersökningens 

resultat. 

Färgval från Fråga 2 i enkätundersökningen är desamma som de 

färgrekommendationer företag och färgexperter förmedlar vid funktionell 

tillämpning (Best 2012). Individer kan välja att utgå ifrån ett subjektivt 

estetiskt perspektiv genom att uppfylla det individuella behovet, vilket också 

påverkar individens välbefinnande (Dong 2014). Förslaget är däremot ämnat 

att fungera ur ett funktionellt perspektiv där färgens uppfattning är 

någorlunda likartad hos samtliga individer i enkätundersökningen. 

Enkätundersökningens mest frekventa val av färger från Fråga 2 redovisas i 

figurer nedan, se Bilaga 1 och Bilaga 5. Fråga 2 är av intresse då den är mer 

funktionellt anpassad där individer fått kännedom om färgers psykologiska 

egenskaper. Figur 14 visar en översikt och de högst valda färgvalen till 

bostadens specifika rum enligt enkätundersökningen. Redovisad färgsättning 

i förslaget bidrar till funktionell förbättring till rummens 

användningsområde samt bidrar till ökad bostadskvalité och välbefinnande 

hos individer (Best 2012). Samtliga färger i Figur 14 förmedlar subjektiva 

uppfattningar i större grad än många andra färger vilket kan kategoriseras i 

en aktivitet skala (Ou et al. 2004). 

 

Figur 14: Vanligaste färgvalen i bostadens rum efter kännedom om färgers egenskaper. 
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7.1.1 Grön 

Grön färg tillämpas både i vardagsrummet och i sovrummet. Figur 15 visar 

vardagsrummet och färgen på samtliga väggar. De positiva psykologiska 

effekterna uppfattas som glädje, rogivande, harmonisk, balanserande, ökad 

medvetenhet och återhämtande (Best 2012). 

 

Figur 15: Illustration över vardagsrummet i bostaden. 

Figur 16 visar färgsättningen i sovrummets väggar. 

 

Figur 16: Illustration över sovrummet i bostaden. 



32 

Christoffer Eriksson 

7.1.2 Blå 

Blå färg används i arbetsrummet, se Figur 17. Individer uppfattar färgen som 

lugnande och säker (Best 2012). Den har även visat ge ökad kreativ 

produktivitet och koncentration. 

 

Figur 17: Tillämpning av blå färg i arbetsrum. 

7.1.3 Vit 

Vit färg tillämpas både i kök och i WC. Figur 18 visar kökets vita väggar. 

De psykologiska effekterna av färgen är hygienisk, steril, klar, ren, 

sofistikerad och effektiv (Best 2012). 

 

Figur 18: Tillämpning av vit färg i köket. 
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Figur 19 visar tillämpningen av vit färg i WC. Färgen är optimal i små och 

mörka utrymmen eftersom rummet uppfattas större. Anledningen är att en 

ljusare färg reflekterar ljus i större grad än en mörk färg (Eastlake 1840). 

 

Figur 19: Vit färg i WC gör att rummet uppfattas som större. 

7.1.4 Gul 

Hallens väggar är färgade gula i Figur 20. Färgen bidrar med positiva 

psykologiska egenskaper som glädje, optimism och förtroende (Best 2012). 

En anledning till att gul färg kan bidra med känslor av glädje är att den 

uppfattas som ljus och varm (Dong 2014). Av samtliga färger i Figur 20 är 

den gula färgen den enda som uppfattas varm (Ou et al. 2004). 

 

Figur 20: Hallen med gula väggar förmedlar värme och ljus. 
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7.2 Tillämpning av flera färgval 

Figur 21 redovisar de fem mest frekventa färgerna enligt 

enkätundersökningen och andelen färg är baserad på resultaten i Fråga 2 där 

den största andelen till varje specifikt rum är till höger. En funktionell 

förbättring av rumsfunktionerna med hjälp av färger sker i samtliga rum: 

• Hall – Gul. 

• Kök och WC – Vit. 

• Arbetsrum – Blå och röd. 

• Sovrum – Grön och blå. 

• Vardagsrum – Samtliga färger. 

 

Figur 21: De fem vanligaste  färgvalen till varje rum i bostaden uppdelat i andelar efter kännedom 

om färgers egenskaper. 

En färgsättning med den största andelen i rummen ger den högsta 

bostadskvalitén eftersom de psykologiska egenskaperna av färgen förbättrar 

rummens funktioner, se Figur 21. Ett exempel på en färg som har störst 

andel i rummen är grön färg i vardagsrum och sovrum. Att färgsätta 

sovrummet grönt bidrar till den största förbättringen av rumsfunktionen 

eftersom färgen har den starkaste psykologiska effekten i form av vila och 

lugn. Andra färger än de som redovisas i Figur 14 kan användas för att 

förbättra bostadskvalitén, vilket redovisas i Figur 21. Till exempel kan blå 

färg också användas i sovrummet då färgern också förmedlar vila och lugn 

fast i mindre omfattning än grön färg. Ett exempel på att förvanska 

rumsfunktionen till sovrummet är att färgsätta med gul färg som uppfattas 

som intensiv. Färgerna i Figur 14 bidrar alltså till de största förbättringrna 

eftersom de har en större effekt än de andra färgerna på de specifika 

rumsfunktionerna (Best 2012). Effekten av färgerna redovisas i en aktivitet 
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skala där samtliga färger uppfattas olika (Ou et al. 2004). De olika 

uppfattningarna av svarthet, vithet, kulörhet och nyanser av färgen påverkar 

den subjektiva psykologiska egenskapen. En större effekt av färgen ökar 

därför de psykologiska egenskaperna. Genom att göra en noggrann 

analysering av färgens egenskaper, rummens funktioner och individens egna 

behov kan bostadskvalitén förbättras. 
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8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Enkätundersökning 

Studenter är en urvalsgrupp som bidrar med resultat till undersökningen. De 

kommer från olika sociala bakgrunder, studier och arbeten. Nackdelen är att 

majoriteten av svaren i enkätundersökningen är från studenter 20–30 år 

gamla. En stor del av resultaten är därför baserade på en specifik 

åldersgrupp.  

Enkäterna delades ut på Sahlgrenska sjukhuset och presenterades för 

personal på olika avdelningar. På sjukhuset är åldersgrupperna något högre 

än studenter och majoriteten av individerna var kvinnor. Enkäterna delades 

även ut till arkitektkontor eftersom det fanns ett intresse av ämnet då 

färgsättning är en stor del i arkitekturen. Vid företagsbesöken har idén till 

examensarbetet presenterats och sedan har samtliga individer fyllt i 

enkäterna. Vid företagsbesök kan personers yrkeskompetens påverka 

resultaten om svaren enbart baseras på ett specifikt yrke. Enkäterna var inte 

ämnade till några specifika grupper. Tanken var att alla individer som 

förstod frågorna skulle kunna besvara frågorna och att resultaten kunde 

analyseras utifrån detta. Enkäterna har därför inte påverkats av någon 

ekonomisk, social eller kunskapsmässig bakgrund. 

Presentation före ifyllning av enkäten ökar validiteten och medvetenheten 

om hur viktig enkäten är. Presentationen bidrar till säkrare svar med mindre 

andel fel vid analys. Människor visar även ett större intresse då syfte och 

mål presenterats innan. Efter ifyllningen fördes ofta en diskussion emellan 

personerna om hur de har valt olika färgsättningar. Den fortsatta 

diskussionen efteråt visar att det finns ett genuint intresse för ämnet. 

Individer har svårt att välja en färg per rum och vissa blir obekväma då 

frågorna är svårare än de förväntat sig. Det finns inget rätt eller fel i enkäten 

så länge individerna fyller i enkätsvaren enligt anvisningarna. 

Digital enkät utformades med Google survey. Individer är tvungna att vara 

inloggade på sitt Google konto för att motverka fel i resultaten och de kan 

endast svara en gång. Enkäter delades ut till byggnadsutformare på 

Linnéuniversitetet årskurs 3. De delades även ut bland sociala medierna 

Facebook, Twitter, Tumblr och Deviantart. Spridningen genom de sociala 

medierna var ett försök att få följare att besvara enkäten och därefter sprida 

dom till allmänheten. Antalet ifyllda svar och antalet individer som erbjöd 

sig att dela ut enkäterna hos de digitala följarna var förväntat. De 

internationella enkäterna besvarades av 16 stycken individer vilket är för 

lågt för analysering av data. Individuellt nätverk har däremot gjort det 
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möjligt att sprida enkäter på en större skala, både nationellt och 

internationellt. Anhöriga har med hjälp av länken till enkäten spridit den 

vidare till olika företag. Större respons har givits på den svenska digitala 

enkäten än den engelska. En ökad respons kan bero på den distribuerande 

personen. En större respons ges om en bekant eller medarbetare frågar om 

individer kan fylla i enkäterna, till skillnad från att anonymt lägga upp 

enkäten i digitala plattformar och be snällt. Till exempel skickades de 

digitala enkäterna till ett trettiotal arkitektkontor via mejl utan respons. Vid 

fler försök eller verbal kontakt hade kanske något företag bidragit till mer 

data. Antalet besvarade enkäter var tillräckligt för att grunda en analys och 

det prioriterades därför inte fortsatt distribuering på grund av tidsbrist och 

andra prioriteringar i rapportskrivandet.  

Människor uppfattar färger olika och det kan påverka svaren. De kan också 

ha olika färgpreferenser till rummen i bostaden. Det visade sig däremot att 

majoriteten människor valde att ändra sina uppfattningar efter att 

information redovisades om färgernas psykologiska egenskaper. En tanke 

bakom enkäterna och deras utformning var att se om individer ändrar sina 

svar eller inte. Därför utformades enkäterna med två olika frågor; Fråga 1 

och Fråga 2, se Bilaga 1 och Bilaga 5. Majoriteten valde att ändra sina svar 

till mer funktionella färgsättningar i Fråga 2. Om majoriteten svarat liknande 

på båda frågorna hade förslaget därför inte behövts eftersom individerna 

bara tagit hänsyn till deras egna estetiska åsikter. Enkäten kunde utformas 

med färgrutor så att alla människor tolkar färgerna någorlunda lika. Det 

viktiga är däremot informationen om färgers psykologiska egenskaper, 

vilket redovisas i Fråga 2. Färgrutor är på de sättet inte relevant. 

Informationen om färgers egenskaper skapar likartade förutsättningar kring 

färgval och hur de väljer att tillämpa dom. Även tolkningar av egenskaper 

kan göras på flera sätt, men ur psykologiska sammanhang är det för 

omfattande att gå in i detalj på tolkningar. Därför redovisades färgers 

psykologiska egenskaper i form av text för att inte påverka resultat i 

funktionell tillämpning till respektive rum. 

En del fel kan ha förekommit i enkätsvaren då personer inte velat svara på 

enkäten och fyllt i samma svar medvetet på båda frågorna. Det skapar en 

viss uppmärksamhet eftersom den typen av svarsföljd i princip är orimlig 

om personerna förstått frågorna. Den svarsföljd som diskuteras är det 

mönster som uppstår från svaren i enkäten. Ett problem är att individerna 

inte velat svara på enkäten men ändå tagit emot den på grund av social 

norm. Av alla svar var det en individ som fyllde i den fysiska enkäten 

genom att svara exakt likadant utan att ta hänsyn till funktionella 

förbättringar. Samma ifyllning förekom på tre stycken i den digitala enkäten. 

Ett annat problem i svarsalternativen är att individer svarat exakt samma på 

båda frågorna men i osystematisk ordning. Svarsföljden kan vara för att 

uppfylla individens estetiska behov, men bör ändå granskas och anses vara 

ett varningstecken på felaktigt svar och lathet. Eftersom det är omöjligt att 

veta om svaren är oseriösa eller seriösa svar måste de tas med i slutresultatet. 



38 

Christoffer Eriksson 

Liknande svar förekom mer i den fysiska enkäten än den digitala eftersom 

individen lättare kunde se föregående svar. 

8.1.2 Intervjuer 

En intervju hos Arkitektbolaget Kronoberg AB med Johanna Lindroos gav 

givande information kring hur beställare och privatpersoner tänker kring 

färgsättning. Information om kunskapsspridning gällande färgsättning och 

om färgers psykologiska egenskaper diskuterades. Relevansen hos arbetets 

förslag och resultat diskuteras ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtal fördes 

kring arkitektprocessen, hur arkitekter arbetar och samarbetar med 

färgsättning. Den insamlade informationen användes delvis för att förtydliga 

text i rapporten. Informationen gav även författaren en förståelse kring 

verkligheten och hur färgsättning kan förbättra samhället.  

8.1.3 Koppling mellan undersökning och teorier 

Ingen vetenskaplig forskning, teori eller undersökning har hittats där samma 

fråga utreds. Forskningsresultat har använts där data hittats i större 

sammanhang i sjukhus. I större sammanhang undersöks det subjektiva 

välbefinnandet hos patienter, besökare och personal genom att tillämpa 

färger i rum. Många undersökningar kombinerar färg och ljus där färgers 

psykologiska egenskaper är beroende av ljuset. Iyendo & Alibaba (2014) 

menar att mängden ljus i ett sjukhus har en stor påverkan på patienternas 

välbefinnande. Mahnke & Mahnke (1987) menar att både ljus och färg har 

en stor betydelse på människors välbefinnande. Färgforskning är ett enormt 

stort område med många olika genomförande, metoder och resultat. Mycket 

tid har lagts på att hitta forskning där sammanhanget kan användas i arbetets 

undersökning. Det har förekommit många referenser då det ibland finns lite 

information. Arbetsmetoden blir att koppla en mängd fakta från olika håll till 

olika delar i arbetet. 

8.1.4 Reliabiliteten, validiteten och urval 

Reliabiliteten för arbetet grundar sig i enkätundersökningen där Fråga 1 är 

mer baserad på människors individuella behov av färgsättning. Det förekom 

därför fler unika val av färger till respektive rum i svaren till Fråga 1. När 

Fråga 2 behandlades fanns en mer precis svarsställning till färgsättningarna. 

I Fråga 2 fanns tydliga mönster av vilka färger som passade i specifika rum. 

Jämförelsen mellan Fråga 1 och Fråga 2 visar relevansen hos kunskapen av 

individerna. Det är däremot Fråga 2 som är viktig för att uppfylla målet med 

arbetet. Samtliga svar från individer har grundläggande kunskap för att 

besvara frågorna. Eftersom svaren i Fråga 2 är relativt likartade bland 

individerna är reliabiliteten någorlunda hög. Om enkätundersökningen 

upprepas i samma områden inom den närmsta tiden kommer likartade svar 
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att förekomma. Om den upprepas i framtiden kan nya färgtrender påverka 

svarsalternativen. Det som kan påverka svaren i enkäten är om den delas ut 

till en specifik målgrupp där individerna erhåller en specifik kunskap. 

Validiteten är hög eftersom enkäten strukturerats efter avgränsningar. 

Avgränsningarna specificerar exakt vilka områden som arbetet berör och 

därför undersöks inget annat än det som står skrivet. Avgränsningar är 

viktigt då arbetet grundar sig i ett psykologiskt och filosofiskt sammanhang. 

Filosofin och psykologin är breda ämnen som måste avgränsas inom givna 

ramar. 

Cirka en tredjedel av samtliga 140 enkäter har fyllts i av personer med 

anknytning till författaren. Personerna var studenter eller arbetare runt 20–30 

år. Svarsfrekvensen är högre från de anhöriga som fyllt i enkäten och 

författaren har inte påverkat individernas svar genom någon extra 

information. De övriga två tredjedelarna införskaffades genom olika 

anhöriga till författaren vilket påverkade svarsfrekvensen negativt. Fler 

enkäter delades ut av anhöriga och färre besvarades till skillnad från när 

författaren själv delade ut enkäterna då fler besvarades och färre 

distribuerades. Undersökningen riktar sig mot alla individer oavsett ålder, 

kön eller yrkeserfarenheter eftersom det inte finns anledning att undersöka 

en specifik grupp. 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Enkätundersökning 

Den totala sammanställningen av undersökningen visar att individer ändrar 

sina färgval efter kunskapen om färgers psykologiska egenskaper. Estetiska 

behov är tillämpade i Fråga 1 och förbättringsåtgärder av rumsfunktioner i 

Fråga 2, se Bilaga 1 eller Bilaga 5. Tillämpningarna visar att funktionella 

behov eftersträvas i större omfattning än estetiska behov. Resultaten visar att 

majoriteten av individerna saknar kunskap om färgers subjektiva egenskaper 

och hur en medveten färgsättning kan gynna dem i vardagen. Problemet 

uppstår när byggherrar eller beställare vill starta nya byggprojekt där 

traditionella tillämpningar används i byggprocessen och i vissa fall utformas 

helt utifrån beställarens estetiska behov i stället för brukarens. Kunskapen 

om effektiv färgtillämpning bidrar till en ökad bostadskvalité genom att 

förbättra rumsfunktionerna. Det är viktigt att förmedla informationen till 

byggherre innan projektstart eller vid idéskedet i byggprocessen så att 

tillämpningen granskas noga. 

Totalt samlades 140 enkäter in som sedan sammanställdes till ett resultat. 

Data användes senare för att skapa en analys och förslag. Varje rum visar 

tydliga skillnader på Fråga 1 och Fråga 2. Samtliga färgval i rummen 

förbättrar funktionen genom färgers psykologiska egenskaper.  
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Diagram delades upp i flera kategorier för vidare analys av populationen. 

Åldersgruppen delades in från yngre än 19 år, 20–29 år, 30–39 år, 40–49 år, 

50–59 år, 60–69 år och äldre än 70 år. Kategorin för individer yngre än 19 år 

togs bort från analysen på grund av att det bara var två svar. Den yngre delen 

gav alltså otillräckliga resultat för analys i åldersgruppen, däremot togs den 

med i det totala resultatet. Det finns vissa skillnader på färgval mellan 

åldersgrupperna. Det kan bero på upplevda trender i livet. Yngre individer 

har inte genomgått lika mycket i jämförelse med äldre och saknar därför en 

del kunskap. Yngre personer kan ha en större tendens att följa nya trender 

medan äldre håller sig fast vid gamla trender. Den andra kategorin delades in 

mellan kvinnor och män. Största skillnaden mellan kön handlar om 

stimulerande färger. Kvinnor väljer ofta färger med lägre stimulerande 

effekter än män enligt undersökningen. 

Ett problem med undersökningen var att den engelska enkäten inte kunde 

analyseras eftersom den hade låg respons. Totalt besvarades 16 stycken 

internationella enkäter. 

8.2.2 Koppling till teorier 

Resultat från samtliga enkäter visar att de mest valda färgtillämpningarna 

bidrar till ökad funktionalitet i bostadens rum. Färgvalen jämförs med 

vanliga färguppfattningar genom färgforskares undersökningar. Inom 

design, konst och färgförsäljning arbetar individer eller företag efter färgers 

psykologiska egenskaper. Färger kan till exempel locka in kunder till butiker 

till ökad försäljning, varna eller förmedla budskap genom färgtillämpning. I 

ett sovrum skall individer vila och där eftersträvas en lugn känsla, det vill 

säga icke stimulerande. Den gröna färgen i sovrummet är funktionellt 

optimal. I arbetsrummet skall individer arbeta och där kan det eftersträvas 

både stimulans och icke stimulans. Individer minns arbetsuppgifter 

effektivare i stimulerande rum medan kreativ effektivitet ökar i mindre 

stimulerande rum. En tanke kan vara att hjärnan behöver slappna av för att 

komma på nya idéer och motsatsen att den behöver stimuleras för att komma 

ihåg saker. Blå färg är vanligast i arbetsrummet där den viktigaste egenskap 

är att bidra till kreativ effektivitet. I hallen eftersträvas gul färg vars 

viktigaste egenskap är glädje och uppfattas varm. Välkomsten till bostaden 

är en viktig faktor i boendemiljön. Gul färg kan däremot vara 

överstimulerande och bidra till en mängd negativa effekter med varnings och 

ångestkänslor. En smutsigare gul färg underlättar överstimulerande effekt på 

alla färger. Smutsig färg förklaras genom NCS S att blandningen inte är 100 

procent gul, den innehåller olika nyanser, svarthet, vithet och kulörer för att 

dämpa reflekterande effekter. I kök och WC är vit färg mest frekvent då 

färgen uppfattas hygienisk och att rummen känns större. Enligt Goethe 

känns de större för att individer kan se mera av rummet, och de känns renare 

eftersom individer kan se smutsen eller renheten. Kök och WC är de rum där 

höga krav ställs på hygien. Kraven baseras på deras funktioner. Resultaten 
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från Fråga 2 i enkätundersökningen visar att valet mellan olika färger är 

relativt jämnt fördelat och att ingen färg dominerar valet i vardagsrummet. 

Anledningen är att vardagsrummet kan användas till många olika saker 

beroende på individens personliga behov. Vissa individer eftersträvar 

stimulans och andra inte. Individerna i undersökningen prioriterar den gröna 

färgen, vilket är en lugn och harmonisk färg.    

8.3 Diskussion om studiens förslag 

8.3.1 Tillämpning av färgfilosofi i bostaden 

Enligt undersökningen och tidigare färgforskning leder färgerna till 

förbättrade rumsfunktioner i bostaden. Den gula färgen ger individen en väl 

bemött och varm känsla. Den blå färgen bidrar till kreativ produktivitet i 

arbetsrummet. Grön färg ger en lugn och harmonisk känsla i sovrum och 

vardagsrum. Den vita färgen anses hygienisk och är bäst tillämpad i kök och 

WC, anledningen är att rummen lätt blir smutsiga och vill uppfattas rena. 

Vid tillämpning av färgerna är det viktigt att inte använda en 100 procent 

kulörton. Ljuset reflekteras då på väggar väldigt intensivt vilket också 

påverkar omgivande ytor. Effekten uppfattas som överstimulerande hos 

individer och skapar jobbiga ljusspel i bostaden som kan förvanska andra 

bostadsvärden. Nyanser och olika kulörtoner, vithet och svarthet av färger 

eftersträvas vid färgsättning i bostaden. Anledningen är att förminska 

reflektionen och att förgylla närliggande detaljer. Detaljer förekommer i 

form av skåp, lister, inredning mm. Detaljerna kan uppfattas smutsiga om 

väggen är vitare eller ljusare. Olika färgblandningar ger olika psykologiska 

effekter och har att göra med reflektion och absorption. En 100 procent klar 

färg ger störst effekter då de sticker ut och syns i störst omfattning. 

Rekommendationer från färgförsäljare beskriver att effekten inte är önskvärd 

i en bostadsmiljö. 

Förslaget ger rekommenderad färgsättning till de olika rummen där färgerna 

förbättrar rumskvalitén. Däremot föredrar brukare olika och kan därför 

komma att föredra olika färger till rummen. Samma färg kan därför 

förekomma i flera rum för att uppfylla behovet i bostaden och eftersträvad 

effekt. Effekten i bostaden kan ge högre eller mindre stimulerande påverkan. 

Vissa individer eftersträvar lugn och väljer en smutsig färg med mindre 

stimulerande effekter medan andra väljer en klarare färg för ökad 

stimulerande effekter. Vardagsrummet är det enda rummet i undersökningen 

där personligheten framhävs. Figur 5 visar att det finns fem nästan lika stora 

andelar färgval där färgerna ger högre eller mindre stimulerande effekter. 

Anledningen är att vardagsrummets funktion är baserad på personens behov. 

Exempel används WC bara till hygieniska skäl och har därför bara en 

funktion. 



42 

Christoffer Eriksson 

8.4 Diskussion om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 

Det finns en tydlig relevans till undersökningens förslag. Förslaget ger 

rekommenderade färgtillämpningar av bostadens rum då de psykologiska 

egenskaperna förbättrar rumsfunktionen. Resultatet från 

enkätundersökningen visar att individer saknar kunskap om färgers 

psykologiska egenskaper och ändrar sina val efter dem istället för att 

tillfredsställa deras estetiska behov. Diagrammen visar färgval från individer 

och kan användas vid privat färgsättning, färgsättning i bostadsprojekt eller 

kunskapsspridning. Det är viktigt att förmedla kunskapen på rätt sätt för att 

förhindra felaktiga tillämpningar då de kan försämra bostadsmiljön. 

Resultaten ger inte garanterad effekt för alla individer eftersom flera färger 

kan användas för att uppnå en förbättrad funktion i rummen. Det viktiga är 

att förmedla vilka färgtillämpningar som förbättrar funktionen i de specifika 

rummen. Denna kunskapsspridning kan ske genom bland annat sociala 

medier, organisationer, färgförsäljare, studier, inredningsförsäljare, 

inredningsarkitekter och många fler företag, organisationer och aktörer. Om 

färgföretagen rekommenderar färgval till kunder kan kunskapen spridas 

vidare på individnivå. Viktigt är att förmedlare är pålästa så att inte fel 

information sprids. Kunskapsspridningen är ett sätt att försöka bryta trenden 

att använda vit interiör färg i många rum. Allt för ofta i nybyggda bostäder 

är samtliga rum vita. Den vita färgen fungerar eftersom den är allmänt 

accepterad. Vit färgtillämpning i alla rum förbättrar inte den ekonomiska, 

sociala och ekologiska samhällsutvecklingen. 

För att minska ekonomiska kostnader är det av intresse att göra rätt från 

början då färgkonsumtionen förminskas. Det vill säga att färgsätta enligt 

rumsfunktionerna till bostaden. Kunskapen kan förhindra att individer målar 

om inom kort tid och på så vis sparar pengar genom mindre inköp av 

färgprodukter. Kunskap om färgsättning gäller även beställare till 

bostadsprojekt där rätt tillämpning av färger förhindrar ommålning. 

Ommålning i stora bostadsprojekt kan bli kostsamt och vissa kostnader kan 

hamna hos brukarna genom direkt betalning eller höjda hyror. Mindre 

användning av resurser kan leda till lägre priser på marknaden. En nackdel 

är om boende inte är nöjda med färgvalet i bostaden. Majoriteten väljer en 

färg med positiva psykologiska effekter till respektive rum, men det finns 

individer vars val baseras på deras estetiska behov. Det är alltid av intresse 

att fokusera på förbättringsåtgärder hos majoriteten individer för att förbättra 

ett samhälle. Åtgärder behövs däremot för att se till att alla individer på 

något sätt kan gynnas av färgtillämpning. I framtiden kan färg i fysisk form 

försvinna helt och ersättas av smarta väggar där individer själva kan välja 

färg genom att trycka på en knapp. Hela väggen kan då fyllas med bilder av 

klimat eller video av enskild smak när teknologin blir ekonomiskt acceptabel 

för individer. I nutid är teknologin för dyr för medelinkomsttagare och kan 

även diskuteras ur ekologiska hållbarhetsperspektiv då elförbrukning ökar. 
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Ur det sociala hållbarhetsperspektivet är en korrekt färgsättning av bostaden 

essentiell ur ett välbefinnandeperspektiv. Färgers psykologiska påverkan 

visar att människor blir glada och har tendens att prata mer. 

Färgundersökningar och studier i välbefinnande hos individer visar att de 

trivs bättre i bostadsmiljöer med färger och ljus. Färger har effekten att 

påverka individer på ett omedvetet sätt. Färgsättning och kunskap om 

färgtillämpning är viktig ur ett välbefinnandeperspektiv. Individer har större 

tendens att tänka på färg om den påverkar oss negativt. För att sträva mot ett 

socialare samhälle där människor är lyckligare i vardagen är det av intresse 

att fortsätta färgundersökningar och sprida kunskapen om den.  

Den ekologiska hållbarheten går hand i hand med den ekonomiska 

hållbarheten där det är viktigt att tillämpa rätt färger från början. Mindre 

förbrukning av färger leder till mindre tillverkning och avfall. Målarfärger 

varierar i miljövänlighet beroende på vilka tillsatser som används vid 

framställningen. Det finns målarfärg där medlet innehåller en stor mängd 

kemikalier som är skadliga för naturen. Vegetabiliska målarfärger kan vara 

mindre miljöfarligt än till exempel oljefärger. Det är därför av intresse att se 

över information om målarfärgens miljöpåverkan för att bidra till den 

ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Det är inte ovanligt att se 

färgburkar stå ute i naturen. Det är minst lika viktigt att förstå hur avfallet 

skall hanteras för att förhindra miljöförstöring, speciellt vid byggprojekt där 

färg används. Företag är oftast medvetna om hantering och skriver på sina 

hemsidor hur deras avfall tas till hand. Det finns däremot individer som inte 

har samma kunskap om avfallshantering vid privat färgsättning då vi kan 

finna färgburkar i naturen. En lösning till problemet är att förminska 

färganvändning då färgen tillämpas på rätt sätt från början. En annan 

problemlösning är genom kunskapsspridning av färgers miljöpåverkan och 

hanterbarheten av avfall.  Mindre produktion av målarfärg bidrar till lägre 

resursförbrukning samtidigt då transport för material minskar. Transport av 

material och färg är en stor miljöbov ur koldioxidutsläppsammanhang.  
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9 Slutsatser 

Resultatet i enkätundersökningen visar att individer ändrar sina estetiska 

uppfattningar i Fråga 1 till mer funktionella uppfattningar i Fråga 2. De 

funktionella behoven uppfylls för individer när färgers psykologiska 

egenskaper tillämpas i rätt rum. Grön färgsättning används till sovrum och 

vardagsrum, vit färg till kök och WC, blå färg tillämpas i arbetsrummet och 

gul färg till hallen. Samtliga färger i förslaget förbättrar funktionen i de 

specifika rummen genom att välkomna och förbättra kommunikationen i 

samtliga rum via hallen, att arbeta effektivare i arbetsrummet, att hålla en 

hygienisk standard i WC och kök, och att vila eller skapa harmonisk 

stämning i sovrum och vardagsrum. Resultat från enkätundersökningen visar 

att det finns allmänna uppfattningar om färgers psykologiska egenskaper då 

tydliga mönster redovisas i svaren. De allmänna uppfattningarna används i 

ett flertal andra färgundersökningar av färgforskare vilket styrker att färger 

skapar speciella effekter och känslor hos individer. Individers välbefinnande 

kan förbättras om färgernas effekter används på rätt sätt. 

Rätt tillämpning i samtliga rum förbättrar bostadskvalitén eftersom 

rumsfunktionen förbättras. En förbättrad bostadskvalité höjer 

bostadsstandarden i samhället vilket ökar välbefinnandet hos individer. 

Individer trivs bättre i sin bostad och effekterna lever vidare i vardagen. 

Lyckligare människor är friskare och socialare vilket leder till förbättrad 

samhällsutveckling. Ett friskare samhälle är ekonomiskt gynnsamt för alla. 

Social förbättring leder till innovationer och samarbeten vilket kan bidra till 

ytterligare hållbarhetsutveckling. Kunskapen om rätt färgsättningar 

förhindrar ommålning och avfall vilket förbättrar den ekonomiska och 

ekologiska hållbarheten i samhället. 

Förslaget redovisar allmänna råd till färgsättningar av en bostad. Samtliga 

rum i den aktuella bostaden har olika funktioner. Fler färger än en kan 

användas i flera rum beroende på individens behov och livsstil. De fem 

vanligaste färgvalen till samtliga rum redovisas i förslaget, däremot är det 

bara de två och ibland tre högst valda färgerna som förbättrar 

rumsfunktionen i samtliga rum. Resterande mindre valda färger anses 

uppfylla de estetiska behoven av rummen. 
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BILAGA 1: Enkätundersökningens fysiska utformning 

Nedan visas samtliga fysiska kopior på enkäterna. 
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BILAGA 2: Enkätundersökning respons kvinnor 

Nedan redovisas hur kvinnor svarar på Fråga 2 i enkätundersökningen. 

Totalt besvarades enkäten av 85 kvinnor. 
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BILAGA 3: Enkätundersökning respons män 

Nedan redovisas hur män svarar på Fråga 2 i enkätundersökningen. Totalt 

besvarades enkäten av 55 män. 
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BILAGA 4: Enkätundersökning respons åldersgrupp 

Fråga 2 från enkätundersökningen redovisas i åldersgrupper nedan.  

Antal och ålder: 2 personer, 19 år. 
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Antal och ålder: 77 personer, 20–29 år. 
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Antal och ålder: 17 personer, 30–39 år. 
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Antal och ålder: 15 personer, 40–49 år. 
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Antal och ålder: 8 personer, 50–59 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4: sid6: (7) 

Christoffer Eriksson 

Antal och ålder: 5 personer, 60–69 år. 
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Antal och ålder: 11 personer, 70 år och äldre. 
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BILAGA 5: Enkätundersökningens digitala utformning på 

svenska och engelska 

Skärmdumpar nedan visar den digitala utformningen på svenska och 

engelska. 
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