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Sammanfattning  
 
Färger är något som vi ofta kanske tar för givet, färger är ju något som finns omkring oss utan att vi egentligen reflekterar 

så mycket över dem, de är en så naturlig del av allt. Färger finns i naturen, på tyger, i konsten, på föremål och på allt 

egentligen, är det inte också så att vi mår bra av att omge oss med färger vi tycker om precis som vi vill omge oss med 

människor vi tycker om? I detta uppsatsarbete är målet att belysa begreppet färg och huruvida det kan påverka 

människor. Målet är också att visa på hur vi kan använda oss av färger, som hantverkare, formgivare och som skapande 

människa. Detta kommer att göras genom att belysa ämnet färg i fråga om färgperception och färgpåverkan. Det finns en 

skara författare som menar att färger faktiskt kan påverka människans sinnen, dels via behandlingsterapi och även 

genom att framkalla en viss känsla. Arbetet består av en sammanställning av olika författares åsikter, tankar och 

forskningsteorier. Johann Wolfgang von Goethe, Rikard Küller, Karl Ryberg och Karin Fridell Anter är några av de 

författare som kommer att belysas. Dessa författare är samstämmiga i vissa frågor gällande färger, men på många 

punkter skiljer sig deras åsikter. Några av dem förlitar sig helt till färgernas förmåga att påverka både människans 

känslor, sinnen och humör. Medan lika många av dem tror på viss färgpåverkan men motsätter sig vissa effekter och är 

inte alls lika övertygade. Motsättningarna inom forskning, tankar och teorier kring färgpåverkan och färgperception är 

alltså påtagliga och detta får läsaren ta del av i detta arbete. 
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1. INLEDNING 

Jag har alltid fascinerats och inspirerats av färger, i mitt textilskapande använder jag mig 

gärna och mycket av färg. Om färger kan påverka mitt sinne gör det dem så mycket mer 

användbara, inte allra minst i mitt skapande arbete. Jag ser möjligheterna som öppnar 

sig i teorin om att färger på olika sätt kan få oss att känna olika saker att de rent ut av 

kan bota en depression. Låt säga att färger kan påverka våra sinnen, då skulle jag genom 

att addera mera grönt till mitt hem kunna skapa en lugnare atmosfär eller genom att 

måla väggarna gula få ett rum som främjar mitt tänkande och min förmåga att 

koncentrera mig. Detta är fascinerande på så många sätt och jag känner stor entusiasm i 

att fördjupa mig i ämnet. Målet är att genom en kvalitativ litteraturstudie belysa ämnet 

färg och färgperception ur flera perspektiv. Målet är också att få hantverkare, formgivare 

och andra skapande människor att se samband mellan färg som en kulör och färg som ett 

redskap att uttrycka sig med. 

 

Färg är en naturlig del av allt omkring oss. Vi uttrycker oss genom att klä oss i färger vi 

tycker om, vi skapar en hemmiljö där vi använder oss av våra favoritfärger och omger 

oss med dem för att skapa en hemtrevlig miljö. I naturen är himmelen blå, gräset grönt 

och solen gul, färger finns överallt och i litteraturen påstås det att färgerna har en 

förmåga att påverka vårt psyke, våra sinnen och våra känslor. 

 

1.1 Bakgrund 

Här i bakgrunden klargörs begreppet färg. 

 

Vanligtvis menas med färg först och främst själva färgperceptionen, upplevelsen av 

färg, såsom gult, rött, brandgult, grått etc. Ett föremål upplevs ha en viss färg, ytfärg 

eller föremålsfärg. En ljuskälla, glödlampa, lysrör etc. verkar också ha en viss färg, 

lysfärg, men denna uppträder annorlunda än ytfärgen. Sålunda kan ett vitt papper belyst 

av en gul lampa ändå se vitt ut, sambandet mellan färg och upplevd egenskap är således 

mycket komplicerat.  (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

Det som är viktigt här är att färg har olika betydelser i detta arbete, det kan vara ytfärgen 

på ett föremål men också färg som skapas utifrån ljuskällor av olika slag. 

  

Goethe levde mellan åren 1749 – 1832 och han är den person som ofta associeras med 
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färglära. Färg är ett begrepp med stor vidd, Goethe nämner tre av dem som specifika, då 

handlar det om fysiologiska färger, fysiska färger och kemiska färger. De fysiologiska 

färgerna kan beskrivas som utifrån kommande, inbillade eller fantasifärger. Vidare 

menar han att de hör till subjektet och ögat. De fysiologiska färgerna utgör färglärans 

fundament menar Goethe. Han tar även upp de fysiska färgerna, de som han även kallar 

de tillfälligt framträdande färgerna eller de upplösta och flytande färgerna. Här menar 

han att de är beroende av materiella medel som i grunden inte har någon färg, de kan 

vara genomskinliga. Goethe förklarar det så att fysiska färger alstras i vårt öga av någon 

orsak i det yttre, det kan även ha synliggjorts utanför oss och sedan kastats tillbaka till 

vårt öga. De kemiska färgerna tar Goethe upp i samband med föremålens färg. De är 

alltså de färger som framkallats eller fixerats på föremål. Varaktigheten är deras 

kännetecken till skillnad från de fysiologiska och fysiska färgerna. 

 

Goethe diskuterar även att det tidigare har påvisats att varje särskild färg gör ett särskilt 

intryck på människan och därigenom uppenbarar sitt väsen för såväl ögat som sinnet och 

gemytet. Därav kan färgen användas för vissa sinnliga, etiska, estetiska mål. Han menar 

också att färg är ett fenomen som ter sig i olika uttryck. Han påpekar även att färgen är 

den lagenliga naturen i förhållande till ögats sinne, alla seende personer har detta sinne 

och känner till naturens inverkan därpå, ty man kan inte tala med den blinde om färgen. 

Goethe diskuterar mycket om ögat och dess förmåga att se färger och synen är ju det 

enda sinnet som kan uppleva färger. Såhär förklarar han vidare: 

 

Färgen är ett elementärt naturfenomen för ögats sinne, vilket, liksom alla 

de övriga naturfenomenen, manifesterar sig genom åtskiljning och 

motsats, genom  blandning och förening, genom stegring och 

neutralisering, genom meddelning och  fördelning osv, och under dessa 

allmänna naturformler bäst kan åskådas och begripas  

(Sällström, 1979, s.48). 

 

Karl Ryberg är en annan författare inom ämnet och det finns även många andra som 

 nämner färgen som något vi faktiskt kan använda oss av för att påverka våra sinnen. 

Personer som Karin Fridell Anter, Rikard Küller, Byron Mikellides och Jan Janssens är 

några ytterligare författare inom ämnet färg. De har alla gemensamt att de besitter olika 

teorier om hur färger påverkar oss. I Karl Rybergs bok Levande färger citerar han 
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konstnären Vassilij Kandinsky som uttryckte att färgen i första hand är ett medel att 

direkt påverka själen med (Ryberg, 1999).  

 

Ryberg beskriver vidare de tre olika nivåerna av färg inom behandlingsform och 

upplevelse. I dessa tre nivåer har färgerna olika renhetsgrader och även här blir ljuset en 

viktig faktor. De klaraste nyanserna och renhetsnivån uppstår då solljuset bryts och 

skapar vitt skilda regnbågsfenomen, menar Ryberg. Detta kan vara i form av såpbubblor 

i solen eller oljefläckar som skimrar på gatan. Renhetsnivå två utspelar sig när ljuset 

möter till exempel ädelstenar eller färgat glas. Detta menar Ryberg är mer lätthanterligt 

men inte lika spektakulärt som den första nivån då ljusvågorna inte är lika 

väldefinierade. Den tredje nivån är färg då den uppenbarar sig på material så som tyg, 

papper eller på målade ytor. Där reflekteras ljuset mot ett pigmenterat skikt och 

absorberas bara till viss del, här är också våglängderna blandade, denna pigmentfärg går 

ej heller att jämföra med de rena ljusklangerna hos nivå ett och två. Färgterapi är alltså 

mest effektiv vid kulört bestrålning. Kulörta interiörer, kläder och bruksföremål 

förskrivs därför mer sällan för terapibruk menar Ryberg.  

 

Ryberg tar upp färgen i många sammanhang, exempel på dessa är färg som tecken på 

makt och rikedom, färger som kulturella symbolbärare och politiska färgsignaler. Detta 

är alltså färgerna när de har en symbolisk betydelse.  

Om makt och rikedom menar han att under den klassiska antiken och sedan medeltiden 

blev färgbärande knutet till makt och status. Färgglada kläder, hus och föremål var 

under denna tid ett tecken på materiell rikedom och det berodde också  på att klara och 

permanenta färger var dyra att framställa. Brunt, beige och naturfärgat bar det fattiga 

folket. Färgen var en ekonomisk hårdvaluta och samtidigt en tydlig social etikett. 

När det kommer till färger som kulturella symbolbärare tar Ryberg upp flera exempel på 

dessa, ett av dem är det när läkaryrket under medeltiden klassades som ett lågstatusyrke. 

Medeltida sjukvårdare bar ofta rött i arbetet och detta berodde inte på att man försökte 

dölja blodstänk, men operativa ingrepp var då förbjudna av påvekyrkan. Den röda 

färgen bar de för att man under denna tid trodde att åkommor berodde på onda andar 

som plågade de sjukas själ och rött var det bästa sättet  att skrämma demonerna. 

Beträffande de politiska färgsignalerna ger han exempel på dagens politik och hur den 

utmärker sig med färger. ”De gröna” är idag en beteckning på de politiker som har 

intresse för miljö, natur och jordbruk, mittpunkten mellan de hetsiga röda och 



 7  

reaktionära blå. Färgen svart är ofta förknippad med rebeller, anarkister och laglösa, de 

som ofta väljer att helt ta avstånd från det etablerade systemet (Ryberg, 1999). 

 

Vi kan vara överens om att färgen är något som har många betydelser. Inte nog med att 

färg har en symbolisk, en politisk och en kulturell betydelse man kan även som ett 

exempel i de sju dödssynderna se att färgen spelar sin roll. Där girighet förknippas med 

gul, högmod med violett, vällust med blå, avund med grön, frosseri med orange, vrede 

med röd och slutligen lättja med ljusblå. Det är alltså vanligt att associera färger med allt 

möjligt och därav deras stora betydelse. 

 

 

2. BEGREPPSFÖRKLARING 

Begreppsförklaringen finns presenterad tidigt i arbetet, detta för att förenkla förståelsen 

av arbetet och det som är det centrala i uppsatsen. Vissa av orden kan även ha en annan 

betydelse, men här är det viktigt att klargöra vad jag menar med begreppen jag använder 

mig av. 

 

Färgperception - färgupplevelse, vår upplevelse av färg (Nationalencyklopedin, 2011). 

I arbetet betyder det också själva upplevelsen av färg, hur vi tar den till oss och hur den 

uppenbara sig för oss. 

 

Färgpåverkan – färger som påverkar. Färgpåverkan är ett ord som används då färgers 

förmåga att påverka människor diskuteras, det är också så begreppet ska betraktas och 

uppfattas i detta arbete. 

 

 

3. SYFTE 
 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ litteraturstudie belysa ämnet färg 

och färgperception ur flera perspektiv. 

 

 

4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Jan Sjögren (2009) menar att ordet metod är ett sammanfattande begrepp för 

allaställningstaganden som krävs för att verktyg och arbetsgång skall ha presenterats, ett 
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tillvägagångssätt för att få fram data i forskningsprocessen. 

 

Litteraturen är utgångspunkten i arbetet. Jag har gjort en kvalitativ textanalys där jag 

valt ut de delar i litteraturen som behandlar färg. Arbetssättet har varit att välja litteratur 

som tar upp ämnet färgperception och färgpåverkan. Till metoden hör även att jag valt 

att göra en analys i resultatdelen som kallas Färgperception och Färgpåverkan i fyra 

delar, denna del innehåller en sammanfattning av det författarna tagit upp i den valda 

litteraturen. 

 

4.1 Kvalitativ textanalys 

Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod i form av en litteraturstudie. 

Undersökningsmetoden är en textanalys där egen förförståelse samt tidigare erfarenhet 

använts vid tolkningen av litteraturens material.  

Sjögren (2009) menar att en kvalitativ textanalys innebär att man tar fram det för studien 

relevanta innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext 

vari den ingår. Tolkningen ger innebörd och mening som inte omedelbart var tydlig och 

uppenbar. Metoden strävar efter att förstå direkt avläsbara, latenta och bakomliggande 

innebörder hos texter. Precis som vid annan kunskapande verksamhet söker forskaren 

efter meningsfulla mönster i förhållande till undersökningens centrala frågor. 

Egna tankar har tillämpats som en del av metoden. Utifrån materialet gör jag en 

sammanfattning av det samlade materialet. Detta kallas hermeneutik, läran om 

texttolkning, en vetenskaplig metod som framhäver betydelsen av förståelsen för 

intentioner bakom text och tal samt för forskningsobjekt. 

Patel och Davidson (2003) menar att under 1900-talet har hermeneutiken utvecklats mot 

att bli en existentiell filosofi som syftar till en förståelse av livsvärlden och den 

mänskliga existensens grundbetingelser. Man menar att den mänskliga existensen kan 

tolkas och förstås genom språket. De tar även upp att moderna hermeneutiker menar att 

man också kan tolka mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren av dessa på samma 

sätt som man tolkar språkliga utsagor och texter.  

Bryman (2002) menar att det är svårt att slå fast vad kvalitativ forskning är då det finns 

en stor variation av olikartade metoder för datainsamling. Generellt kan dock sägas att 

kvalitativ forskning är mer inriktad mot ord, jämfört med en kvantitativ forskning som 

fokuserar på siffror och statistik. Kvalitativ forskning söker innebörd och förståelse, 

mängden material som används är till omfånget mindre än i kvantitativ forskning. 
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4.2 Urval  

Den litteratur som finns presenterad i uppsatsen är litteratur som tar upp ämnet färg, 

färgperception och färgpåverkan. De författare som i denna uppsats kommer att belysas 

har en gemensam nämnare, de har åsikter om färg och färgers förmåga att påverka 

människan. Den belysta litteraturen består i en författare från 1700-1800 talen och de 

övriga tre författarna är verksamma under 1900-2000 talen. Det har inte gjorts någon 

geografisk avdelning, utan istället kommer författarna från olika delar av världen. Detta 

för att få ett bredare perspektiv på ämnet. Studien utgår ifrån fyra litteraturkällor, det 

kommer nu en presentation utav dessa fyra utvalda.  

 

4.2.1 Goethes färglära 

Johann Wolfgang Goethe levde mellan 1749-1832 och var en tysk författare. Ansedd 

som den störste diktaren i tysk litteratur. Men färg är något han förknippas med då han 

är en av de som gett oss en bred och rik bild av färgläran, en man som anses som en 

auktoritet inom området och därför har jag valt att ha honom med.  

 

Boken Goethes färglära är en nyutgåva från 1979 där Pehr Sällström gjort en 

introduktion, kommentar och efterskrift och i inledningen menar Sällström att många 

forskare har på vissa punkter trängt djupare än vad Goethe gjort, men att ingen har som 

honom gett en bild av kunskapsämnet färglära i hela dess bredd och rikedom. 

 

Goethes färglära består av många delar, där sjätte avdelningen är den mest relevanta i 

detta arbete, Färgens sinnliga-sedliga verkan. Utöver detta kapitel har han i boken 

kapitel som fysiologiska färger, fysiska färger, kemiska färger, allmänna synpunkter 

inom färglärans ram och förhållandet till angränsande områden. Huvudavsnitten i boken 

är de delar där han tar upp de fysiologiska, fysiska och de kemiska färgerna som redan 

 nämnts i bakgrunden. 

 

 

4.2.2 Färg Ljus Rum  

Färg ljus rum är skriven av Karin Fridell Anter och publicerad år 2006. Bokens redaktör 

är Karin Fridell Anter som till yrket är arkitekt och teknologie doktor. Det är en antologi 

med sexton författare och dessa personer är Björner Torsson, Margareta Tillberg, Mari 

Ferring, Jan M Berg, Ingalill och Rodel Stintzing, Gertrud Olsson, Monica Billger, 



 10  

Maud Hårleman, Rikard Küller, Jan Janssens, Helle Wijk, Anders Liljefors, Jadwiga 

Krupinska, Ulf Karlen och så bokens redaktör Karin Fridell Anter. Dessa deltagare är 

till yrket arkitekter, poeter, filosofer, lärare, bebyggelseantikvarier, professorer, 

inredningsarkitekter, forskare, doktorander, stadsplanerare, miljöpsykologer, 

sjuksköterskor, omvårdnadsforskare och färgteoretiker.  

 

Antologin behandlar hur färger och ljus skapar en upplevelse av rummet och deras 

viktiga roll inom arkitektur. Antologin visar på aktuella forskningsresultat från den 

svenska forskningen. Jan Janssens är verksam inom miljöpsykologi och har på senare tid 

forskat inom psykologiska aspekter av den arkitektoniska färgsättningen och skriver om 

hur den miljöpsykologiska forskningen har studerat omgivningens formsättning och om 

den har inverkan på människan. Han menar därav att effekterna tycks vara komplicerade 

och svårtolkade. Han tvivlar något på de färgkonsulenter och ideologiskt präglade 

rörelser som så bestämt uttalar sig utifrån ”kunskap” som ofta bygger på äldre färgläror 

och bristfällig vetenskaplig dokumentation. Han menar att forskningsresultat som man 

allt som oftast hänvisar till har inte kunnat replikerats av andra forskare (Fridell, Anter, 

2006). 

 

Fridell, Anter lyfter även fram reflektioner från praktiskt arbete med färger och ljus. Jan 

Janssens, Rikard Küller och Maud Hårleman är några av dem som medverkar. Det som 

fick mig att välja att studera Fridell är att hon visar på forskning från 2000-talet. Hon 

berör också många olika områden inom färg och färgen tas upp från olika synvinklar. 

Hon uppmanar till att man skall ha sin egen uppfattning om färger och ljus. 

 

Den uppmärksamma läsaren kommer att upptäcka att författarna inte 

alltid är överens, något som kan erbjuda en språngbräda för läsaren att 

inse ämnets komplexitet, öka sin förståelse och bilda sig en egen 

uppfattning (Fridell, Anter, 2006, s. 10). 

 

4.2.3 Färger i vardagsliv och terapi 

Karl Ryberg är utbildad arkitekt och psykolog och har specialiserat sig på interaktionen 

mellan färg och människa, därför är litteraturen Färger i vardagsliv och terapi från 1999 

relevant att studera.  
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Ryberg tar framförallt upp färgers påverkan på människan och vad färg har för reaktion 

på människans psyke och kropp och vidare hur färger kan användas inom sjukvård och 

psykologi. Färger i vardagsliv och terapi innehåller rubriker som färger inom tradition 

och språk, färg i vardagslivet, ljus och seende, kroppens reaktioner, färgterapins 

framväxt och färgernas hemliga liv. Ryberg är en av få författare som belyser mer 

precist hur färger påverkar människan. Han trycker även på att färgpåverkan är något 

som kan användas inte bara inom sjukvård och psykologi som är hans område utan även 

inom konst, mode, industri och undervisning, just för att färg är något som får vår kropp 

och vårt psyke att reagera.  

 

Man kan nog utan överdrift säga att alla människor berörs och formas av 

kulörerna i sin omgivning. Behovet av estetisk glädje är oerhört djupt 

rotat: vi söker skönhet och harmoni och perfektion till varje pris. Detta 

tycks vara så livsviktigt att en seende människa i total färgbrist 

förmodligen skulle avlida (Ryberg, 1999, s. 9). 

 

4.2.4 Color, Arousal, and Performance – A Comparison of Three 

         Experiments 

Artikeln Colour, Arousal, and Performance – A Comparison of Three Experiments 2009  

är en forskningsrapport som är skriven av Rikard Küller, Jan Janssens och Byron 

Mikellides på engelska. Küller är professor i miljöpsykologi, Janssens är tekniologie 

doktor och arkitekt och Mikellides är även han professor i miljöpsykologi.  

Rapporten innehåller tre experiment där man iakttar de psykiska och fysiologiska 

effekter som rum i olika färger kan ha på människor. Jag valde att ta med denna rapport 

i min studie för att den visar på forskningsresultat och där redovisas experiment som 

gjorts med människor och färgen som ytfärg, då denna sorts färg är den som kanske 

minst anses kunna påverka människan. De försöker med sina tre experiment bevisa 

färgens förmåga att påverka människan på olika sätt. De färger de använt sig av är röd, 

blå och grå och nyanser av dessa färger.  

 

Colors such as red, orange, and yellow are often referred to as exciting, 

whereas blue, blue-green, and green colors considered to be relaxing 

(Küller, Janssens, Mikellides, 2009, s.141). 
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De nämner även svårigheten i att fastställa effekterna som färger har. De har därför 

fokuserat på det allmänna fysiologiska tillståndet hos människor såsom upphetsning och 

stressreaktioner.  

 

 

5. FORSKNING IDAG 

Här presenteras en orientering av vad som skrivits i dagsläget färgperception, 

färgpåverkan och färg.  

 

Anja Hesselgrens uppsats Hur människor uppfattar och påverkas av färgsättning i 

stadsrummet är en uppsats på kandidatnivå. Uppsatsen är skriven vid Sveriges 

lantbruksuniversitet. Uppsatsens frågeställning är formulerad utifrån dessa tre frågor, 

Hur upplever människor olika färger? Påverkas människan av omgivningens 

färgsättning? Kan färgteorier vara till hjälp vid färgsättning av ett stadsrum? I texten 

refererar hon till Sven Hesselgren som menar att man i en utemiljö ofta strävar efter att 

ha stora kontraster och gränstydligheter som exempelvis vita eller svarta detaljer som 

fönstersnickerier på ett kulört hus. I interiören bör man däremot ha snällare färger som 

känns lugnare och skapar harmoni och vara försiktig med kraftiga färger. 

Hesselgrens svar på frågeställning i korthet är att vissa färger kan ge en behaglig 

helhetsbild och trivsamhet, medan andra färger skapar en stor komplexitet, vad det 

gäller färgsättning av stadsrummet i förhållande till omgivningen. Här är det viktigt att 

färgerna stämmer överens med omgivningens färger och byggnadstyperna. Om att 

färger påverkar människan menar hon att de påverkar genom ökad och minskad 

hjärnaktivitet och hjärtpuls (Hesselgren, 2010).  

Matilda Häll och Jehona Makolli, studenter vid Göteborgs universitet och instutitionen 

för vårdvetenskap och hälsa har 2010 skrivit uppsatsen Vårdande rum - Den fysiska 

vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande, en uppsats på kandidatnivå. Detta är 

en studie som visar på hur patienter som befinner sig i en sjukhus- eller vårdmiljö 

faktiskt påverkas av omgivningen och vårdrummens interiör. De tar upp olika delar i 

interiören så som utsikt, ljus, musik, växter och färger. De menar att olika färger 

påverkar människan på olika sätt, att vissa färger uppmuntrar till aktivitet medan andra 

leder till ett mer passivt beteende. Blått och grönt ger de som exempel på färger som 

visats främjande för avslappning medan gult och orange är färger de associerar med mer 

aktiverande och energigivande effekter i ett rum (Häll, Makolli, 2010). 
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John Gages Colour and Meaning 1999 belyser delvis ämnet färgperception. Han tar upp 

färgämnen som färgers sammanhang, färg och kultur, färg i konst och litteratur och 

riktar sig till studenter, lärare, konstnärer, designers, psykologer och forskare. Boken ses 

som banbrytande och livfullt skriven. Den bär övertygelsen om att färgen är ett 

historiskt fenomen vars innebörd såsom språk, ligger i ett historiskt sammanhang där 

den upplevs och tolkas. Främst är det på detta sätt den tar upp ämnet färg, ur ett 

historiskt perspektiv där Gage skriver om färgen i relation till konsten och i målningar. 

Han relaterar till många äldre färgteoretiker och bland dessa Goethe. Boken har ett 

historiskt tema och lyfter fram delar som är sammanlänkade med ämnet till denna 

uppsats, såsom exempelvis färgpsykologi, färgterapi och färgperception. 

 

Samtal om färgseendets gåta är baserad på samtal mellan en psykolog, en fysiker, en 

filosof, en färgpedagog och en arkitekt. Den är skriven av Pehr Sällström 2001. 

Åsikterna mellan deltagarna i dessa samtal är skilda och de diskuterar kring frågor som, 

vad är färg? Finns färger i mörker? Vad betyder färgerna för oss? Sällström uppmuntrar 

till diskussion och ställningstaganden. I ett samtal om vad färgerna betyder för oss råder 

det delade meningar om färgpåverkan. I diskussionen mellan D (Psykolog, 

perceptionsforskare) och B (Fysiker, belysningsforskare) hittar man följande citat: 

 

D: Det finns ett ganska utbrett intresse för färgterapi och sån't som 

närmast har att göra med somatiska effekter av att vistas i rum med en 

utpräglad färghållning, eller i färgad belysning. 

B: Resonemangen bakom de idéerna är dessvärre ofta osakliga. Låt oss 

redan från början enas om en viktig distinktion. Man skall skilja mellan 

verkan av strålning och verkan av färg (Sällström, 2001, s. 213).  

 

Vissa menar alltså att det är ljuset och inte färgerna som påverkar människan. Men 

avslutningsvis påminner han om att meningen med denna bok är inte att komma fram till 

lösningen på färgseendets gåta. Det alla deltagarna är överens om är att temat färger är 

oerhört inspirerande och givande att fundera på. 

 

Daylight influence on colour design av Maud Hårleman är en empirisk studie om  

färgupplevelser inomhus. Den handlar om färger och ljus och hur de påverkar varandra 
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och hur det i sin tur påverkar vår syn på färg, då främst dagsljusets inverkan på färger i 

rummen.  

 

The problem is that light and colour are so intimately entwined: all  

lighting affects the colour we will see (Hårleman, 2007, s.13). 

 

Boken går att finna på sökordet färgperception, men den handlar inte om den 

färgperception som jag valt att belysa i denna uppsats. Men det den gör är att visa på hur 

beroende ljuset och färgen är av varandra i vårt seende när vi ser färger.   

 

 

6. FÄRGPERCEPTION OCH FÄRGPÅVERKAN I FYRA DELAR 

Styckets titel är vald för att studien är gjord utifrån tre böcker och en artikel. Detta 

kapitel skall ses som resultatet, det samlade materialet av den litteratur som använts. De 

belysta källorna är nedan presenterade var och en för sig under författarnas namn. Här 

tar jag upp deras åsikter inom ämnet färgperception och färgpåverkan. Efter varje analys 

av litteraturen kommer jag att ge min tolkning av författarna och deras litteratur. 

 

6.1 Goethes färglära 

Goethe skriver att varje färg har sin särart i det sätt den uppträder i naturliga 

sammanhang och att det därav föreligger möjligheter i att den har en specifik verkan och 

specifik innebörd. Han menar också att det är likadant med sinnet och att erfarenheter 

lär oss att de enskilda färgerna ger särskilda sinnesstämningar. 

Goethe skriver om varma och kalla färger och deras olika sätt att påverka just på grund 

av dess nyans. Han nämner dem som plussidans och minussidans färger. 

 

Plussidans färger är gult, rödgult (orange), gulrött (mönja, cinnober). De 

gör sinnet rörligt, livligt, strävande (Sällström, 1979, s. 315). 

 

Minussidans färger är blått, rödblått och blårött. De stämmer sinnet till en 

orolig, vek och längtande förnimmelse (Sällström, 1979, s. 318). 

 

Goethe är specifik i sina tankar om hur färgerna påverkar våra sinnen. Om färgen grönt  

menar han att den är mest lämpad att ha i rum där vi tillbringar mycket tid. När han 
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nämner moderfärgerna så menar han gult och blått, de färger vars blandning skapar 

färgen grönt. 

 

Vårt öga finner en real tillfredsställelse i denna gröna färg. Om de båda 

moderfärgerna håller exakt jämvikt i blandningen, så att man inte märker 

den ena mer än den andra, så vilar ögat och sinnet på denna blandning 

som på ett oblandat helt. Man vill inte komma längre och man kan inte 

komma längre. Det är för den skull som det väljes mest gröna tapeter till 

rum i vilket man jämt befinner sig (Sällström, 1979, s. 323). 

 

Goethe skriver om den skepsis som finns hos konstnärer om den teoretiska delen av 

färger. Han beskyller dem inte för detta då han menar att det teoretiska varit ogrundat, 

vagt och osammanhängande angående färger. Han hoppas också att hans och andras 

forskning skall minska denna skepsis och att det skall locka konstnären till att praktiskt 

pröva och ge liv åt de huvudregler de ställt upp. 

 

Min sammanfattning av Goethes färglära  

Goethe tar upp många delar inom ämnet färger, denna del om färgperception och 

färgpåverkan är en liten del av det stora hela. Goethe är en tysk författare och den största 

diktaren inom tysk litteratur, så färgläran är inte det han är mest känd för. På något sätt 

märker jag av hans diktarkonster även i hans färglära, i sättet han skriver, då han ger en 

poetisk bild av färgerna. Och även om hans främsta talang är dikterna så är färg något 

han fördjupat sig i och mycket av hans teori känns igen i de författare som behandlar 

detta ämne idag. Han förefaller vara en grundare, en viktig sådan som satt upp stolpar 

för hur forskningen gått vidare in i 1900 och 2000-talen. Goethe är en av de som tror på 

färgens förmåga att påverka oss och har till och med använt sig av detta i färgsättningen 

av sitt eget hem. Där har han använt sig av grönt i de utrymmen som familjen tillbringar 

mest tid i, för att det är färgen som är skönast att vila blicken på. I en jämförelse av de 

författare jag belyst så står Goethe närmast Ryberg i sina åsikter och i sin övertygelse 

om färgers förmåga att påverka människan. Goethe ser sig själv som en lekman när det 

kommer till färglära. Han hade nog inte kunnat ana hur stor betydelse hans färglära 

faktiskt skulle få och hur ofta han fortfarande omnämns i detta samband. Han är en 

förebild och det märker man bara man studerar de andra litteraturernas referenslistor, 

där han i de flesta fallen står med som referens. 
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6.2 Färg ljus rum  

I kapitlet Färg, ljus och människa tar Rikard Küller upp det som talar emot att färger 

kan  påverka oss.  

 

Det finns många egendomliga föreställningar om hur färger skulle  

påverka människan. Bland annat påstås det att varma färger skulle kunna 

påverka kroppens ämnesomsättning så att man inte fryser. Varma färger 

påstås också kunna påverka vår subjektiva tidsuppfattning, så att en timme 

i en föreläsningssal med röda väggar skulle upplevas som kortare än i en 

med blå väggar. Sådana uppgifter kan återfinnas även i till synes seriösa 

färgmanualer, och inte sällan delas uppfattningen av såväl arkitekter som 

inredare (Fridell, Anter, 2006, s. 193). 

 

Maud Hårleman har gjort en studie där hon undersökt färgupplevelsen i olika färgade 

rum, hon använde sig av färgerna rosa, grönt, gult och blått. I sin undersökning kunde 

hon konstatera att de rosa rummen berörde observatörerna mycket starkare än alla andra 

de andra rummen, oavsett om upplevelsen var positiv eller negativ. De gröna rummen 

väckte jämförelsevis distanserade anmärkningar och föreföll inte riva upp några starkare 

känslor eller associationer. Den tydligaste skillnaden mellan de olika rummen visade sig 

vara upplevelsen av värme och kyla. I sina undersökningar kom författaren även fram 

till skillnaderna i hur vi upplever ett varmt rum som livfullt och ett kallt rum som 

stillsamt. De gröna rummen verkade som öppna och lugna, även de blå rummen 

upplevdes som öppna men även dystert och kallt. De gula rummen upplevdes varma och 

livfull och det rosa väckte mycket känslor, antingen att man starkt gillade rummet eller 

att man i rak motsats inte alls gillade det, och även att det var en varm och feminin 

känsla över rummet. Det rosa rummet väckte alltså betydligt fler känslor än de övriga 

rummen, några av personerna i rummet blev provocerade, upprörda och ilskna. Jan 

Janssens behandlar upplevelsen av rummets trivsamhet och hur det har mycket att göra 

med färgens styrka och ljushet. 

 

Vi har till exempel funnit att färgens ljushet kan påverka upplevelsen av ett 

rums storlek och form men också dess sociala status. Även färgsättningens 

variationsrikedom och mönsterverkan har visat sig ha en avgörande 

betydelse för hur rummet upplevs (Fridell, Anter, 2006, s. 200). 
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Även här nämner man färgen och ljusets viktiga samarbete. Utan ljus finns ingen färg 

och utan färg finns inget ljus, dessa två är beroende av varandra. 

Om färgers psykologiska inverkan menar Janssens att i den psykologiska betydelsen av 

färger omkring oss är svaren mindre utredda och entydiga. Vad det gäller 

färgexponeringens effekter måste den preliminära slutsatsen bli att en konsekvent och 

harmonisk färgsättning kommer gagna flertalet. 

 

Min sammanfattning av Färg ljus rum 

Författarna motsätter sig att vissa av färgerna har effekten att påverka. De menar istället 

att färgen har andra effekter på människan och då nämns effekterna på hjärnan. Här 

refererar de till de experiment som gjorts i Colour, Arousal, and Performance – A 

Comparison of Three Experiments. De menar alltså att färgers inverkan på hjärnan är 

klart belagd. Som Fridell inleder i boken är detta en bok med väldigt många synvinklar 

och åsikterna skiljer sig. De är alltså motstridiga åsikter mellan författarna som deltar, 

många är så övertygade om färgens påverkningsmöjligheter och lika många betvivlar 

starkt. Även om vissa av dem visar på forskning med resultat som uppfyller och 

förnekar så kvarstår motstridigheten. Meningsskiljaktigheterna talar för att ämnet 

färgperception är ett oerhört svårdefinierbart ämne, författarna verkar helt enkelt inte 

kunna enas om det ena eller det andra. Trots experiment och forskning med bevisliga 

resultat råder det fortfarande tvivel. Av den belysta litteraturen är denna mest 

överensstämmande med artikeln Colour, Arousal, and Performance – A Comparison of 

Three Experiments och det beror ju också på att två av de som medverkade i artikeln 

bidrog till innehållet i denna antologi. 

 

6.3 Färger i vardagsliv och terapi  

Ryberg tar upp hur var och en av färgerna har en speciell förmåga att påverka oss 

människor, exempel på detta är när han nämner färgen rött. Han menar att färgen rött 

sporrar till entusiasm och aktivitet men att rött samtidigt kan verka hetsande och 

framkalla oro. Han refererar till tester som gjorts med lekande barn, där har det visat sig 

att barn som leker med röda klossar hade en tendens att vara uppjagade och aggressiva. 

När det kommer till vuxna har man kommit fram till att personer som är förtjusta i rött 

har lättare att ta risker och därför uppskattar oväntade situationer.  

 

Ryberg nämner färgat ljus och dess förmåga att hela, där kombinationen färg och ljus 
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visat sig vara tillförlitliga botemedel. Ett exempel på färgat ljus är rött ljus mot 

ärrbildningar, blått ljus åt gulsotssjuka spädbarn, vitt fullspektrumljus vid 

vinterdepression, ultraviolett ljus mot karies och psoriasis, infrarött vid muskelkramper 

och laser vid operationer. 

 

Vi finner alltså att den ortodoxa medicinen redan i viss utsträckning 

nyttjar ljus som botemedel eller för diagnos av olika sjukdomstillstånd. 

Det rör sig mest om våglängder som är kortare eller längre än det synliga 

spektret: röntgen, ultraviolett och infrarött. Men det vore sannerligen 

märkligt om det mellanliggande registret av synligt regnbågsfärgat ljus 

inte också medicinskt påverkade kroppen (Ryberg, 1999, s. 80). 

 

Ryberg är psykolog och använder sig av färgterapin som behandlingsmetod. Han 

framhåller att det är en behandlingsmetod som används mycket sparsamt inom 

sjukvården. Han menar också att färgterapeutisk behandling grundar sig nästan alltid på 

kulört bestrålning som ses som det effektivaste mediet för att stimulera känslor. Han har 

även med en fallstudie med fyra patienter där han använt sig av  färgbehandling som 

metod. Tre av de fyra patienterna är kvinnor och samtliga lider av psykosomatiska 

symptom som inte kunnat botas med medicinsk vård. Deras symptom är kronisk 

huvudvärk, hetsätning, stark rädsla och nervositet och slutligen en patient som känt sig 

hämmad, spänd och verbalt blockerad. Under samtal med patienterna visar det sig att 

allas symtom i grunden är psykiskt grundade. Han framhåller att denna fallstudie är 

exempel på lyckade behandlingar, men att det naturligtvis finns exempel där denna 

terapiform visat sig vara verkningslös. Så alla dessa fyra fall botades alltså genom 

färgbehandling i form av färger som patienten själv fått välja ut och det var den färg de 

för stunden känner för att behandlas med. Ryberg menar alltså att patienten oftast är den 

bästa terapeuten och han använder därför aldrig auktoritärt tvång eller mekaniskt 

fastlagda regelsystem för färgbelysning. 

Ryberg nämner också att av erfarenhet vet han att ungefär 80 procent av patienterna som 

fått färgbestrålning visat på snabba förbättringar.  

 

De känner genast en märkbar lättnad i sitt psykiska tillstånd och detta 

fungerar framgent som en personlig uppmuntran för dem. Självförtroendet 

brukar återvända och de känner inte längre samma maktlöshet utan 
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upplever att psykbesvär inte behöver vara svårbehandlade eller 

tabubelagda. Detta sista är viktigt för i vår kultur är ofta en mängd 

skamkänslor förknippade med att ha nervösa eller psykiska problem 

(Ryberg, 1999, s. 132). 

 

I sina utvärderingar och reflektioner går Ryberg in på när färgterapin fungerar som allra 

bäst. Och detta är när patienten lider av neurotiska besvär och psykosomatiska 

åkommor. Dessa åkommor kan vara besvär som oro, ångest, fobi eller sömnlöshet och 

de kan lösas upp med resultat av ljusimpulser. Men också psykofysiska åkommor som 

migrän, magsår, astma och muskelkramper har visat sig svara på monokrom färgterapi. 

 

Ryberg refererar även till ett tyskt experiment där man använde sig av två identiska rum 

som målades i blågrönt respektive rödorange. Sedan placerades försökspersoner ut i de 

båda rummen och därefter började försöksledaren sänka värmen i smyg. Vid 15 grader 

klagade testpersonerna i det blågröna rummet och inte förrän vid 11 grader klagade 

försökspersonerna från det rödorangea rummet. 

 

Min sammanfattning av Färger i vardagsliv och terapi  

Färger i vardagsliv och terapi skiljer sig mot antologin av Karin Fridell Anter, där de 

starkt motsätter sig att varma färger skulle kunna ändra en människas ämnesomsättning 

så att man inte fryser, eller att upplevelse av en föreläsningssal med röda väggar skulle 

få lektionerna att gå snabbare. Ryberg menar motsatsen, han förlitar sig till detta och här 

råder alltså delade meningar. Hans ord om kombinationen ljus och färg inom medicinen 

är något som många av författarna nämner, och här är de flesta av dem samstämmiga, att 

det är färgens största möjlighet att påverka när den samspelar med ljuset. Medan fler är 

skeptiker när de kommer till själva ytfärgens förmåga att påverka är Ryberg ingen 

skeptiker, han tror även på ytfärgens förmåga. Som när han nämner färgen rött och att 

den kan framkalla entusiasm och aktivitet, men även få en hetsande och oroande verkan.  

Om färger kan påverka människan, varför används inte färger i större utsträckning än 

vad den görs idag? Enligt Ryberg är färgterapi något som sällan föreskrivs en patient 

och den sortens terapi ses ofta som en försöksverksamhet. När han nämner färgterapin 

visar han på behandlingar med resultat där patienten visat på tillfrisknande, 80 procent 

av patienterna visar på snabba förbättringar. Detta visar på att färgbehandling är en 

metod som kan fungerar mot psykiska åkommor.     
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6.4 Color, Arousal, and Performance – A Comparison of Three 

         Experiments 

Rikard Küller, Byron Mikellides och Jan Janssens har utfört en studie i form av tre 

experiment. I experiment ett jämfördes ett färgglatt rum med ett grått rum. I experiment 

två och tre gjorde jämförelser med ett blått och ett rött rum. Dessa experiment har gjorts 

för att se om färger kan påverka hjärnaktivitet, humör och prestationsförmåga. I sin 

sammanfattning menar de  

 

The results indicate that the color of an interior space will have effects on 

many different levels. The perception of the room itself was affected, and 

the colors also had an impact on the emotions and physiology of those who 

stayed in the rooms. Strong, especially red, colors and patterns put the 

brain into a more exited state, sometimes to such an extent as to cause a 

paradoxical slowing of the heart rate. Introvert persons, as well as those 

already in a negative mood, became more affected than others, which 

caused severe changes in their performance (Küller, Janssens, Mikellides, 

2009, s.141). 

 

I experiment ett där man använde sig av ett mycket färgglatt rum, med mönstrade 

tapeter i jämförelse med ett rum där allt gick i grått. Försöket gick ut på att 

försökspersonerna skulle spendera tre timmar i rummet och under tiden utföra utvalda 

uppgifter och man gjorde även mätningar på både EEG, EKG och en bedömning av 

deras humör. Sammanlagt deltog tolv högskole- och universitetsstudenter i försöket, sex 

kvinnor och sex män. I sin undersökning kunde de fastställa att EEG värdet var avsevärt 

lägre i det färgglada rummet än i det grå rummet. Dessutom var pulsen lägre i det 

färglada rummet. Granskning av data visar att hjärtat saktat ned med så mycket som 

10% för de mest introverta deltagarna, enligt teorin kännetecknas dessa av inåtvändhet, 

bort från deras fysiska och sociala miljö. Man hade bedömt deras emotionella tillstånd 

vid tre gånger med en timmes mellanrum, under varje session. I det första experimentet 

fan de ut att starka kulörer och mönster i ett rum hade en annan inverkan på personer i 

rummet i jämförelse med ett rum som var helt grått. Den här effekten hade både fysisk 

och psykisk verkan och de kom fram till att starka färger kan orsaka ökad upphetsning i 

centrala nervsystemet. 
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I experiment två togs resultatet från den första studien i beaktande. Den här gången 

jämförde man två rum med olika nyanser, ett rum med övervägande varma färger som 

rött och ett rum  med övervägande kalla färger så som blått. De höll de båda rummens 

färgnyanser på samma nivå för att detta inte skulle utgöra en skillnad. De hade en teori 

redan innan om att det röda rummet skulle orsaka högre upphetsning i nervsystemet än 

det blå rummet, detta mäts med EEG. De antog också redan innan att det röda rummet 

skulle ge en lägre puls som man mäter med EKG. Vid detta experiment hade man 

tjugofem deltagare, alla studenter inom arkitektur och det var åtta män och sjutton 

kvinnor. De bedömde deras emotionella tillstånd två gånger under varje session som 

varade 2,5 timme i varje rum, då i fråga om aktivering (utvilad/trött), orientering 

(intresserad/uttråkad), utvärdering (säker/ängslig) och kontroll (talför/tystlåten). Denna 

bedömning visade inte på några skillnader mellan de två rummen. De medverkande blev 

mer och mer vakna men samtidigt också uttråkade. I rummen hade de som uppgift att 

skriva en uppsats och skillnaderna där var att i det röda rummet så skrev femton av de 

tjugofem längre berättelser än i det blå rummet. De kunde dock dra slutsatsen att det 

röda färgerna aktiverar hjärnan medan de blå färgerna istället verkade avstressande på 

de medverkande. De kunde alltså se att humör och arbetseffektivitet kan vara relaterad 

till färgerna som använts. Den röda miljön kan vara stimulerande för arbete och den blå 

miljön tråkig och enformig. 

 

Syftet med det tredje och sista experimentet var att undersöka om rum i olika färger 

påverkar två typer av kontorsarbete, nämligen rutinmässigt kontorsarbete i jämförelse 

med kreativt arbete. De hade redan innan en hypotes om att korrekturläsning skulle 

göras mer effektivt i rummet med varma röda färger och att arbetet i ett rum med svala 

blå färger skulle främja kreativt uppsatsskrivande. De antog också att de medverkandes 

humör och känslomässiga status kunde påverka resultatet. I detta experiment valde man 

också att använda sig av fler deltagare i olika åldersgrupper mellan 21 och 62 år gamla. 

Det röda kontoret uppfattades som behagligare än det blå. Deltagarna tillbringade tre 

timmar i varje rum och deras aktivitetsnivå gick ner avsevärt i båda rummen under 

denna tid, men deltagarna kände sig mer positiva i det röda rummet än vad de gjorde i 

det blå rummet. Men de kunde inte upptäcka några skillnader i känslor och emotionell 

kontroll mellan de båda rummen. De kunde heller inte upptäcka några skillnader då det 

kom till mängden hanterad text i de olika rummen, även om de yngre deltagarna 

hanterade mer text än de äldre. Sedan testades också att dela upp deltagarna i två 
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grupper med deras känslomässiga tillstånd i åtanke, en grupp där de av mer positiv anda 

fick delta och en där de med mer negativt humör deltog. Här fann de stor skillnader 

mellan grupperna i det röda kontoret, men inte i det blå. I det röda rummet hade den 

negativa gruppen betydligt fler fel men skrev längre texter. De kunde inte påvisa någon 

skillnad i kreativitet mellan de två rummen men när de återigen delade upp dem i de 

innan nämnda grupperna verkade den negativa gruppen mer kreativa i sitt skrivande. 

Man bedömde då genom att räkna på den totala längden av uppsatsen och själva 

ordlängden, då längre ord är tänkt att vara mer kreativt och detta var även denna gång 

enbart i det röda rummet. Sammanfattningsvis menar Küller, Mikellides och Janssens 

 

This series of three experiments has clearly demonstrated that the color of 

an interior space will have effects on many different levels. The perception 

of the room itself will be affected... The colors actually had an impact on 

the emotions and physiology of those who stayed in the rooms. Strong, 

especially red, colors and patterns put the brain into a more excited state, 

sometimes to such an extent as to cause a slowing of the heart rate. 

Introvert persons, as well as those already in a negative mood, became 

more affected than others, which caused severe changes in their 

performance. The results warrant the conclusion that the color and 

complexity of the visual field has a much deeper influence upon people 

than has been supposed so far (Küller, Janssens, Mikellides, 2009, s.151). 

 

 

Min sammanfattning av Color, Arousal, and Performance –  

A Comparison of Three Experiments 

Denna forskning visar på ett vetenskapligt sätt att människor kan påverkas av färger. Det 

visar mest på hjärnans reaktioner i deras mätningar av EEG värden. Något de också 

blivit varse är ju att de medverkandes personlighet och känslomässiga läge för stunden 

spelar in. De något mer inåtvända, blev mer stressade än andra av att vistas i rum med 

starka röda färger och ett blåmålat rum hade en lugnande effekt på de flesta.  De har 

även fastställt att varma, kontrastrika och starka färger som rött och orange aktiverar 

hjärnan mer än de kallare, mildare och kontrastlösare färgerna som blått. Varma toner i 

arbetsrummet är alltså att föredra enligt Küller, Mikellides och Janssens, med varma 

färger avser de rött, orange och sådana som inte har blåa toner i kulören. Dessa tre enas 



 23  

också om att lagom ändå är bäst, lagom exponering av färg och ljus ger ökad trivsel och 

starka färger och mönster bör undvikas då det kan leda till överaktivering av 

nervsystemet. De menar också att färgers psykologiska betydelse fortfarande är outrett 

och entydigt, deras preliminära slutsats är att en konsekvent och harmonisk färgsättning 

är det viktigaste. De menar alltså att väldiga färgkontraster, mycket  mönster och skarpa 

färgtoner inte gynnar de flesta människor, man ska alltså konsekvent och följdriktigt 

välja färger och använda sig sparsmakat med mönster.  Generellt kan man säga att starka 

färger, kontraster och mönster irriterar och leder till visuell stress.  

 

 

7. DISKUSSION 

Här diskuteras arbetets alla delar i kronologisk ordning. 

 

7.1 Syfte 

Mitt syfte var att belysa ämnet färg och färgperception, detta har jag gjort genom att 

belysa litteratur inom ämnet. Jag har uppnått detta genom att noga välja ut fyra författare 

som tar upp ämnet färg och sedan belyst dem i resultatet. En del av målet var också att 

hantverkare, formgivare och andra skapande människor skall se samband mellan färg 

som en kulör och färg som ett redskap att uttrycka sig med. Detta syfte är formulerat för 

att jag själv är en skapande människa och jag anser att man kan nyttja färgerna så 

mycket mer än vad man gör, för att man inte tänker på färgen som ett redskap med 

påverkningsmöjligheter.   

 

7.2 Tillvägagångssätt 

Mitt tillvägagångssätt och metodval har varit kvalitativ textanalys av litteratur. För 

mig var detta ett självklart metodval då mitt syfte var att belysa det redan omskrivna 

ämnet färg. Alternativet skulle ha varit att intervjua teoretiker i ämnet med mer specifikt 

ställda frågor för att få fram ett mer jämnt vägande utgångsmaterial, men att ha med 

Goethe som en del av studien hade då varit en omöjlighet, då han levde mellan 1700 och 

1800-talen. 

 

7.3 Urval 

Att ta med Goethe i arbetet har gett en vinkel på uppsatsen som annars inte hade 

framkommit, hans teorier under 1700 och 1800-talet visar på att det faktiskt inte hänt så 
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mycket tills idag. Det har  utförts ny forskning och färgbehandling används idag på vissa 

håll, men mycket av det Goethe skrev om gäller fortfarande enligt den övriga 

litteraturen. Något som styrker detta är att han omnämnts i den övriga litteraturen jag 

använt mig av i arbetet. 

Pehr Sällström som givit ut denna utgåva av Goethes färglära menar att hans färglära är 

något som skall ses som ett viktigt bidrag till en utveckling vars mera påtagliga resultat 

ännu hör till framtiden. Sällström nämner även i sin sammanfattning att Goethe faktiskt 

levde som han lärde. 

 

I sitt hus vid Frauenplan i Weimar hade Goethe dämpat gröna väggar i 

arbetsrummet och de övriga rum där man till vardags vistades, medan 

sviten av sällskapsrum hade starkt klingande färger, valda efter rummets 

ändamål. Festmatsalen har gula väggar, musikrummet himmelsblå, 

rummet med samlingen av polykromt majolikaporslin grå väggar, det lilla 

brovalvsrummet med byster av gips och marmor är kraftigt djupblått och 

bildkabinettet har dunkel purpurröda väggar (Sällström, 1979, s. 323). 

 

Färg, ljus, rum av Karin Fridell Anter var jag från början tveksam till att använda mig 

av, det var namnet som från början inte väckte mitt intresse och just ordet rum i titeln. 

Under mitt arbete med uppsatsen har rummet blivit en betydande del, därför att man i 

rummet ofta utför den forskning som behandlar färgperception och färgpåverkan. Och 

det är också i rummet som ytfärgen oftast uppenbarar sig. Motstridigheterna som råder i 

texten är dock förvirrande till viss del, men samtidigt styrker det bara det jag kommit 

fram till om att färgperception och färgpåverkan är ett ämne där litteraturen på många 

ställen är motstridig. Färg är ett svårdefinierat ämne och det har blivit mer klart än 

tidigare. 

 

En intressant del av mitt arbete är den fallstudie Ryberg gjort, där han använt sig av 

färgbehandling för att hjälpa fyra kvinnor med olika livserfarenheter och där menar han 

att de alla blivit framgångsrikt behandlade. Ryberg är mycket specifik i sina åsikter om 

färg och detta finner jag intressant då väldigt många andra av de teoretiker jag mött på 

under detta arbete gärna undviker att vara för specifika, speciellt när de talar om hur var 

och en av färgerna påverkar människan. Att man passar sig för att vara specifik beror 

antagligen också på att forskningen också är bristande. 
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Det som förvånar mig mest är hur svårt det är att hitta vetenskapligt material kring 

ämnet färgperception och färgpåverkan. Det finns att hitta, ofta i små stycken i böcker 

som kanske främst belyser färg från andra synvinklar, detta gör att ämnet färg blir 

svårdefinierat. Är det verkligen så svårdefinierbart och varför är det så svårt att utföra 

vetenskaplig forskning som inte lämnar några tvivel. Är färgen så mystisk och 

odefinierbar att detta förblir en omöjlighet? Jag tror dock inte att det är fallet, jag tror att 

ämnet är bortglömt och åsidosatt och det krävs bara att fler ger sig på att tolka, forska 

och bevisa att färger har förmågor som kan gynna oss alla. 

 

I mitt arbete har jag använt mig av två utländska källor, litteratur skriven på engelska. 

Detta fann jag som en svårighet och rädslan att misstolka blir uppenbar. Jag har dock 

med bästa förmåga försökt att återge det så gott jag har kunnat då jag känt att det varit 

viktigt att även belysa utländsk litteratur i kontrast till den svenska, just för att få ett 

bredare perspektiv på ämnet. 

 

7.4 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången har jag tagit upp aktuella studier i dagsläget. Denna del 

 uppfattas nog som något tunn i sitt omfång. Men detta är också problemet jag haft i 

detta arbete, att hitta aktuella studier som tar upp ämnet färgpåverkan. För tyvärr så är 

det så att den är bristande i dagsläget.  

 

7.5 Färgperception och färgpåverkan i fyra delar 

Denna del är själva resultatdelen av arbetet. Där jag har belyst material om 

färgperception och färgpåverkan och det råder inga tvivel om att meningarna skiljer sig 

mellan de olika författarna. Det är också en stor skillnad mellan vad författarna väljer att 

belysa och på vilket sätt, även om ämnet i grunden är detsamma. Men något de alla är 

överens om är att ämnet är i behov av ytterligare forskning och att ämnet bör ses på med 

öppnare ögon. Även om mitt syfte med denna uppsats var att belysa ämnet 

färgperception och färgpåverkan så hade jag ändå hoppats på att det skulle klargöras 

mer om ämnet färg och vad som faktiskt är klarlagt. Men detta har jag dock inte kunnat 

göra. Häri ligger mystiken kring färgerna och dess mångfasetterade källor och jag får 

nöja mig med det i dagsläget. 

  

I resultatet har jag även gjort en egen sammanfattning av materialet, där jag gått in och 
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gjort en analys av det valda materialet. Syftet med detta var att förenkla förståelsen av 

litteraturen jag belyst i samma kapitel. Dels ville jag sammanfatta det författarnas teorier 

men även för att litteraturkällorna tar upp olika delar av färgteorin och belysande av 

olika delar inom färgperception och färgpåverkan. 

 

I min sammanfattning blev det tydligt att åsikterna går isär och det råder tvivel samtidigt 

som andra är övertygade om att färgen besitter denna kraft. Även om man i litteraturen 

visat på forskning som styrker så visar den också på forskning som betvivlar. Och det är 

detta som gör att jag inte riktigt kan ge ett rakt svar på frågan som jag formulerat i min 

frågeställning, Påverkar färg människans känslor? Ett kortfattat svar blir att det finns 

färgbehandlingar som visar på att patienter blivit hjälpta med sina psykologiska besvär 

med hjälp av färgterapi. Det finns litteratur som säger att grönt är den färg du helst skall 

ha i det rum där du oftast befinner dig. Det finns forskning på att färger påverkar 

människans hjärna. I litteraturen hittade jag även åsikter som menar att färgen rött kan 

framkalla känslor som entusiasm och aktivitet, och att för stora doser rött kan verka 

hetsande och oroande. Allt detta tyder ändå på att färger kan påverka människans 

känslor men att det också råder tvivel. 

Jag kan också tänka mig att om någon annan skulle göra denna studie och utgå ifrån 

samma litteratur och metoder som jag, så skulle resultatet se annorlunda ut. Vi är alla 

olika och stöpta i olika formar och tolkar och ser på saker på helt olika sätt, precis som 

de belysta teoretikerna ser på färger olika. Jag har bara kunnat utgå ifrån min person och 

mina erfarenheter och det har format detta arbete därefter. Jag var ju redan innan av den 

tron att färger påverkar oss, men detta har jag dock bortsett helt ifrån när jag utfört min 

textanalys. Här kan jag referera till Patel och Davidson (2003) som menar att de tankar, 

intryck och känslor och den kunskap man besitter är en tillgång och inget hinder för att 

tolka och förstå.   

 

7.6 Väckta frågor och funderingar 

Som jag tagit upp i begreppsförklaringen är färg något som kommer genom ljuset, utan 

ljus inga färger. Idag görs operationer med hjälp av laserljus och detta är ju 

fascinerande, att hela människor med ljus och om nu färger och ljus hör ihop, varför 

skulle då inte färger ha samma förmåga till att hela bara genom sin uppenbarelse? Alla 

författare nämner ljuset och färgen i samma meningar, som något som är beroende av 

den andre. Ifrån denna upptäckt har jag också hämtat min titel till detta arbete, Utan ljus 
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ingen färg. Men det tyder också på att färgen är beroende av ljuset för att existera och 

det stämmer, för vilka färger kan vi se i totalt mörker. Är då också ljuset beroende av 

färgen, det är det inom laserbehandling med rött ljus mot ärrbildning och ultraviolett ljus 

mot karies och psoriasis. 

 

Ryberg ställer sig frågan, ”varför anses inte färgbehandling vara en pålitlig metod när 

det gäller att kurera fysiska och psykiska åkommor?”. Han ser två tydliga förklaringar 

till detta. För det första för att färgterapin precis som  med örtmedicinen fallit i glömska. 

1903 fick dansken Niels R Finsen Nobelpris för sina ljus- och färgforskningsrön, men 

idag är han relativt okänd. Man har alltså glömt viktiga upptäckter och låtit ämnet 

förfalla menar Ryberg. Hans andra förklaring är att traditionell färgterapi visat sig vara 

oprecis och inte gett de konsekventa resultat man velat få fram. Man har även visat på 

att färgerna gett en snabb men också temporär lindring av besvären (1999, s. 102). 

Så är kanske fallet och det är ju beklagligt att något som faktiskt kanske kan hjälpa 

patienter som inte kan botas med medicinering eller andra metoder kanske faktiskt kan 

bli hjälpta med färgterapi och att alla kanske inte blir erbjudna denna möjlighet.  

 

7.7 Fortsatta studier 

Jag inleder denna del med ett citat av Goethe som själv såg sig som en lekman inom 

färgteorin  

 

Inom vetenskapen kan man alltså inte fordra att den som tänkt sig att 

uträtta någonting för den skall ägna hela sitt liv åt den, överskåda den och 

behärska den helt, vilket förresten är en högt ställd fordran även på 

fackmän. Men letar man i vetenskapernas historia, särskilt 

naturvetenskapernas, så finner man att mycket ypperligt har gjorts av 

enskilda i enskilda fack, mycket ofta av lekmän.  

Vart än lusten, slumpen eller lägligheten leder människan, vilka fenomen 

som än väcker hennes uppmärksamhet och som hon får intresse för, vilka 

som än håller henne fast och sysselsätter henne, alltid kommer det att vara 

till fördel för vetenskapen. Ty varje nytt sammanhang som kommer i 

dagen, varje nytt behandlingssätt, t o m det otillräckliga, t o m det 

felaktiga, är användbart eller uppeggande och icke förlorat för slutföljden 

(Sällström, 1979, s. 356). 



 28  

Precis som Goethe menar så är all forskning bra forskning som kan leda till resultat. 

Fortsatta studier inom detta område känns nödvändigt, något någon borde fördjupa sig i. 

Denna forskning är bristande i dagsläget. Det är en sak att som jag i denna studie lyfta 

fram sådant som redan sagts för att belysa ämnet. Men att på något sätt framställa ett 

riktigt vetenskapligt bevis på att färger påverkar oss och kan hjälpa oss, kanske både 

inom vård, psykologi och människans välbefinnande och detta anser jag vara av stort 

intresse. Det är uppenbart att när något inte är vetenskapligt prövat så är det inte godkänt 

som metod och teori, även om forskare som Rikard Küller, Byron Mikellides och Jan 

Janssens i sin artikel gjort ett gediget arbete i att fastställa olika förhållanden när det 

kommer till färgers förmåga att påverka oss genom rumsliga experiment på människor. 

Detta vill jag se mer av, för det är sådant som kommer leda oss färgälskare till 

vetenskapliga framsteg. 

 

Även om det råder tvivel och motstridigheter i litteraturen så har mitt eget intresse för 

färgers förmåga att påverka människan inte förändrats, jag är fortfarande övertygad om 

att färger besitter denna förmåga. Jag önskar också att ni som är hantverkare, formgivare 

eller arkitekter använder er av dessa tankar i era produkter eller i färgsättningen av ett 

rum. Eller att du som är på väg att måla om hemma har färgpsykologin i åtanke, för 

kanske kan det skapa en balans i ditt hem som det inte innan hade. Jag själv omger mig 

gärna med mycket grönt, det har jag alltid gjort och det känns bra för mig. Grönt skapar 

den harmoni som jag söker, färgen i sig gör mig glad och jag låter den påverka mig som 

människa. 
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