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Abstract 

The aim of this study was to investigate if light and dark wall-color had any effect on affect 

and memory performance, as well as how the wall-colors were perceived/estimated. An 

experiment with a 2 (color) x 2 (gender) between-subject design was conducted involving 34 

participants (20 men and 14 women). The results showed that the light-blue color was 

estimated as more light and garish than the dark-grey color, which was estimated to be more 

dark and discreet. No gender effects were shown and no significant results of the wall-color 

on affect and memory performance were obtained. However, the participants were shown to 

recover emotionally across time and correlations between affect dimensions and memory 

performance were indicated. 

 

Keywords: color, gender, emotional recovery, color experience, episodic memory. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att se om ljus respektive mörk väggfärg hade någon inverkan på 

affekt och minnesprestation samt hur väggfärgen upplevdes/skattades. Ett experiment med en 

2 (färg) x 2 (kön) mellanpersonsdesign genomfördes där 34 försökspersoner (20 män och 14 

kvinnor) deltog. Resultatet visade att den ljusblå väggfärgen skattades som ljusare och 

skrikigare, jämfört med den mörkgrå väggfärgen som skattades som mörkare och diskretare. 

Inga signifikanta könsskillnader påvisades och inga signifikanta effekter av väggfärg på affekt 

och minnesprestation erhölls. Resultaten visade dock att försökspersonerna återhämtade sig 

emotionellt över tid samt att minnesprestationen samvarierade med affekt.  

 

Nyckelord: färg, kön, emotionell återhämtning, färgupplevelse, episodiskt minne. 
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Förord 
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1. Introduktion 

1.1 Stress 

Stress är en reaktion på olika stressorer. Stressorer kan bland annat vara buller, trängsel, hög 

arbetsbelastning, naturkatastrofer, äktenskapsbekymmer eller oron över att flytta till en ny 

stad (Bell, Greene, Fisher & Baum 2001). Reaktionerna inkluderar emotionella, 

beteendemässiga och fysiologiska komponenter (Bell et al., 2001; Weiten, 2007). Enligt 

Weiten (2007) kan exempel på emotionell respons vara känslor av irritation, ilska, ångest, 

rädsla, nedstämdhet och sorg. De fysiologiska reaktionerna kan ge ökad vakenhet, hormonella 

svängningar och neurokemiska förändringar, medan de beteendemässiga reaktionerna kan 

vara att man skyller på andra, lägger skulden hos sig själv, söker hjälp, löser problem eller 

släpper ut sina känslor.  

1.1.1 Den fysiologiska kamp/flykt responsen 

Hur vi reagerar på stress beror oftast på hur vi upplever faran och hur vi tror att vi kan 

undvika den. Det brukar oftast beskrivas i kamp/flyktreaktionen (Malt, 2005; Lundberg & 

Wentz, 2004; Perski 1999; Weiten, 2007). Malt (2005) och Perski (1999) tar även upp ”spela 

död/förlamningsreaktionen” som ytterligare ett exempel. Cannon var den första forskaren som 

beskrev kamp/flykt responsen, där det autonoma nervsystemet mobiliseras för att antingen gå 

till attack eller fly (Weiten, 2007). Det autonoma nervsystemet styrs inte viljemässigt utan 

regleras till störst del med hjälp av reflexer som kontrollerar glatta muskelceller, 

hjärtmuskelceller och körtelceller. Det autonoma nervsystemet delas i sin tur in i två 

undergrupper, det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Dessa system har stor 

betydelse vid stressituationer. Det sympatiska nervsystemet har störst aktivitet vid stress eller 

andra fysiska påfrestningar och ser till att kroppens prestationsförmåga ökar. Det 

parasympatiska nervsystemet har störst aktivitet i normala vilosituationer och stimulerar bland 

annat reproduktionen och matspjälkningen (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad, 1998). Perski 

(1999) beskriver vad som händer vid de olika responserna; vid kampreaktionen aktiveras det 

sympatiska nervsystemet vilket medför tillfälliga fysiologiska förändringar som ska öka vår 

chans till överlevnad. Vid kampreaktionen ökar också andningsfrekvensen så att mer syre kan 

tas upp samtidigt som blodcirkulationen också ökar. Glukos och fria fettsyror frigörs för att ge 

musklerna energi. Musklerna i ansiktet, nacken och bröstkorgen blir maximalt spända för att 

skydda oss mot skada eller penetration. Blodets levringsförmåga ökar för att sår snabbt ska 

kunna läka om skada uppstår, vilket gör att blödningsrisken minskar. Samtidigt avstannar 
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många av kroppens övriga funktioner, till exempel matsmältning och reproduktion, för att all 

fokus ska ligga på det akuta läget. Vid flyktreaktionen sker ungefär samma fysiologiska 

mekanismer, skillnaden är dock att all energi då läggs på den nedre delen av kroppen. Känner 

vi att det varken går att fly eller fäkta kan vi istället lägga oss ner och ”spela död” och låtsas 

om att vi inte finns. Medan flykt- och kampreaktionen samordnas av den sympatiska delen av 

nervsystemet och leder till en hög aktivering, så samordnas ”spela död”-systemet av det 

parasympatiska nervsystemet men liknar mer en kraftig inbromsning av systemen. 

   Malt (2005) beskriver hur de tre reaktionerna kan te sig i dagens samhälle på följande sätt; 

vid flyktreaktionen drar sig personen undan hotet - det kan på sitt mest extrema sätt visa sig 

genom panik, då individen uppvisar psykomotorisk oro och rastlöshet samt planlöst irrar 

omkring. Vidare beskriver Malt kampreaktionen som en väldigt utåtagerande reaktion, där 

den drabbade kan skrika och till och med uppträda aggressivt mot personer som kommer till 

olycksplatsen för att hjälpa till. Förlamningsreaktionen förklarar Malt som en oförmåga att 

röra sig, vilket är vanligt både i djurriket och hos människor när hotet känns för 

överväldigande. Reaktionerna kan vara snabba och gå över på bara några sekunder eller vara i 

flera minuter. Typiskt för denna reaktion är bradykardi (långsam hjärtverksamhet), blekhet 

och orörlighet. 

1.1.2 Den fysiologiska GAS teorin 

GAS (General Adaptation Syndrome) är en annan känd teori som stressbegreppets fader Seyle 

kom fram till (Weiten 2007). Denna modell beskriver också den fysiologiska aktiveringen och 

består av tre stadier (1) alarmstadiet, (2) motstånds- och adaptionsstadiet och (3) 

utmattningsstadiet. Alarmreaktionen uppstår när en organism blir medveten om ett hot. Detta 

steg liknar till stor del Cannons kamp/flykt respons, där kroppen mobiliserar sina resurser för 

att kunna möta hotet. I motstånds- och adaptionsstadiet har det sympatiska nervsystemet 

fortfarande en hög aktivitetsnivå men organismen börjar vänja sig vid hotet. Det sista stadiet, 

utmattningsstadiet, kommer organismen bara till om stressen pågår under väldigt lång tid. Det 

som händer då är att kroppens kämparresurser börjar ta slut och om hotet inte försvinner kan 

det leda till att organismen kollapsar av utmattning (Weiten 2007).   

1.1.3 Beteendemässiga Coping strategier 

De flesta beteendereaktionerna på stress inkluderar coping (hantering). Coping innebär en 

aktiv ansträngning att övervinna, reducera eller acceptera kraven som stressen har bidragit till 

(Weiten 2007). Burell & Lindahl (1999) menar att man kan dela in copingstrategier i aktiva 
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och passiva eller undvikande. Det finns en mängd olika sätt att hantera stressen på och Weiten 

(2007) tar upp fyra olika exempel på hur man kan välja att hantera samma problem: om man 

misslyckas på en tenta kan man (a) förbättra sin studieteknik, (b) be om hjälp från en lärare, 

(c) skylla på professorn/läraren, eller (d) sluta på kursen utan att egentligen ha försökt 

ordentligt. Exempel (a) och (b) visar på bättre strategier än vad (c) och (d) gör. Weiten tar 

även upp självtröst som ett exempel på coping; det kan innebära att man tröstäter, röker eller 

spenderar pengar för att trösta sig själv. Ett annat exempel är att dagdrömma om att man 

kommer att lyckas med något som man vet att man inte kommer att göra. Eller så kan man 

använda sig av konstruktiv coping vilket kan innebära att man tar tag i problemet på en gång, 

ser realistiskt på sin förmåga att hantera stressen, lär sig känna igen (och ibland hindra) 

störande emotionell respons, och ta hand om sin kropp så att den inte tar skada av för mycket 

stress.  

1.1.4 Emotionell respons 

Att reagera emotionellt är en naturlig och normal del av livet, till och med de negativa 

känslorna har sin funktion då de bland annat kan fungera som en varningssignal. Stress kan 

väcka många känslor men vissa är vanligare än andra. De vanligaste känslorna vid stress är 

irritation, ilska, vrede, oro, ångest, rädsla, nedstämdhet, vemod och sorg (Weiten 2007). 

Mycket forskning har varit fokuserad på sambandet mellan negativa emotioner och stress, 

men senare forskning har visat att det även finns ett samband mellan stress och positiva 

känslor. Fredrickson, Tugade, Waugh & Larkin (2003) har bland annat tittat på hur människor 

reagerade emotionellt efter terrorattacken i New York den 11 september 2001. Det visade sig 

att individerna hade de vanliga emotionella reaktionerna som ilska, rädsla och sorg, men de 

hade även känslor av tacksamhet för att deras nära och kära hade överlevt och vissa uppgav 

en förnyad kärlek till vänner och familj. Weiten (2007) tar upp att en hög emotionell arousal 

(aktivitestnivå) kan störa försök att hantera stress. Vidare skriver Weiten att det finns bevis för 

att en hög emotionell arousal även kan störa uppmärksamheten, minnesåtergivningen 

(memory retrieval) samt att det kan försämra omdömet och beslutsfattande. Dock behöver en 

hög emotionell arousal inte bara störa eller försämra - genom den så kallade omvända U-

hypotsen förutspår man att processen är beroende på uppgiftens svårighetsgrad. Vid en enkel 

uppgift presterar man bättre om man har en hög emotionell arousal, vid en medelsvår uppgift 

presterar man bäst om arousalnivån ligger mellan hög och låg, medan man vid en svåruppgift 

presterar bäst om arousalnivån är låg. 
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1.2 Stressens negativa konsekvenser 

Stress kan vara både positiv och negativ (Lundberg & Wentz, 2004; Perski 1999; Weiten 

2007). Lundberg & Wentz, (2004) skriver att stress i sig självt egentligen inte farligt, utan 

livsviktigt. Utan stress dör vi, då den hjälper till att hålla alla processer i kroppen igång. Om 

det är skadligt eller inte beror på hur långvarigt det är och om den är adekvat till de krav som 

situationen ställer. Som Perski (1999) noterar är det dock vanligast att det just är den 

negativa/skadliga stressen som vi talar om när vi använder oss av termen stress.  

   Kroppens stressreaktioner utvecklades för mycket länge sedan och har inte hunnit anpassa 

sig till dagens rådande situation. Lundberg & Wentz, (2004) förklarar det hela ur ett 

evolutionsperspektiv; den moderna människan utvecklades för mer än 100 000 år sedan, efter 

miljontals år av successiv och långsam anpassning till den rådande miljön. Människorna som 

levde för 100 000 år sedan hade en helt annorlunda livssituation mot vad vi har idag. Då var 

hoten fiender, rovdjur och kraftiga oväder, de var plötsliga och ganska kortvariga. Mellan 

dessa händelser följde sannolikt en längre period av vila/lugn. Idag är stressen mer av psykisk 

karaktär, den är ofta långvarig och återhämtningsperioderna är korta. Kroppens fysiologiska 

försvar mot stressen har inte hunnit med i de snabba förändringarna som skett i det moderna 

samhället, utan utför sin kamp som de även gjorde för 100 000 år sedan.   

   Då stressreaktionerna är utvecklade för att skydda oss under en kort tidsperiod, har dagens 

långvariga stress stora negativa konsekvenser för oss. Perski (1999) påpekar att situationer 

med långvarig stress uppstår allt mer och att vi inte lyckats undanröja dessa stressorer trots 

många försök. Detta leder till kronisk stress som istället för dåtidens fysiska hot blir den stora 

faran för vår hälsa och överlevnad, genom att antingen tömma kroppens resurser genom en 

ständig aktivering av det sympatiska nervsystemet eller att stressen medför att kroppens olika 

system förstörs. Socialstyrelsen (2009) skriver att långvarig stressbelastning gör att 

energimobiliseringen kommer orsaka att de nedbrytande processerna kommer dominera över 

de uppbyggande processerna. Det medför att kroppen kommer att prioritera mobiliseringen av 

energi framför energilagring, tillväxt och läkning. Men även vid ”spela död”-reaktionen, där 

det är det parasympatiska nervsystemet som spelar huvudrollen, tar kroppen stryk. Perski 

(1999) skriver att vid ”spela död”-reaktionen kommer kroppen att vilja ta in så mycket fett 

och socker som möjligt för att bygga upp ett lager tills faran kommer så att man kan kämpa. 

Detta visar sig vid kronisk stress genom att vikten och midjemåttet börjar öka. Samtidigt sker 

det så kallade metabola syndromet där sockertoleransen minskas samtidigt som blodtrycket 

ökar. Detta leder till att det fysiologiska systemet kommer i obalans när det gäller aktivering 
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och bromsning av systemen och medför att kroppen blir mindre flexibel och får färre 

möjligheter till att anpassa sig.  

   Det finns starka belägg inom vetenskapen att kronisk stress kan bidra till sjukdomar i 

matspjälkningssystemet, immunsystemet, muskulaturen samt bidra till hjärt- och 

kärlsjukdomar (Lundberg, 2005; Lundberg & Wentz, 2004; Perski 1999; Weiten, 2007). 

Jonsdottir & Ellbin (2007) noterar att långvarig stress även kan försämra minnesprestation, 

medan akut stress tillfälligt kan förhöja den. Hamid Ghatan (2005) påtalar att om individen 

inte klarar av att hantera stressen leder den till att stressrelaterade symtom utvecklas, där de 

kognitiva symtomen kan vara störningar i perception, koncentration och minne/inlärning.  

   Befinner man sig i en kamp/flykt situation under en längre tid är det inte bara en fysiologisk 

aktivering som sker, utan även beteendet och känslorna påverkas. Det kan vissa sig 

emotionellt genom att vi blir arga, ledsna, rädda eller irriterade (Perski, 1999; Weiten 2007). 

Vid en ”spela död”-reaktion visar sig känslorna som trötthet, ledsamhet, nedstämdhet och 

depression (Perski, 1999). Beteendet förändras också vid stress vilket kan visa sig i ett behov 

av lugnande medel, ökat intag av alkohol eller mat samt ett ökat sömnbehov och social 

isolering (Lundberg 2005; Lundberg & Wentz, 2004; Perski 1999). 

   Hur mycket stress vi tål påverkas av genetiska faktorer, våra levnadsvanor, hur bra vi mår, 

hur sårbara vi är socialt, hur vi hanterar alla påfrestningar samt vilken personlighet vi har 

(Perski 1999).  

   Socialstyrelsen (2009) påtalar att besvär som oftast ses som stressrelaterade är sömnbesvär, 

ängslan, oro, ständiga trötthetskänslor samt värk i nacken och skuldrorna. Vidare noterar 

Socialstyrelsen att dessa besvär har blivit vanligare sedan 1980-talet i alla åldrar upp till 65 år.  

Besvären har ökat mer bland de som är i förvärvsaktiv ålder, i större grad hos de yngre än 

bland de äldre, samt att kvinnor har mer genomgående besvär än vad männen har. Ökningen 

har man kunnat se under hela 1990-talet och med en kulm runt 2001. Efter det har en liten 

minskning skett bland de äldre. Bland de yngre ser det mer dystert ut, då besvären har fortsatt 

öka.  

   På europeisk och internationell nivå visar stressen och ohälsan att det är ett stort och 

växande problem, främst inom arbetslivet där alla nivåer påverkas; samhället, företaget och de 

anställda (Levi, 2005). Levi noterar att EU-organet, European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, lät genomföra en stor enkätstudie med 

personliga intervjuer där man bland annat ville undersöka hur utbredda stressproblemen var. 
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Totalt deltog 21500 slumpmässigt utvalda arbetare i 15 olika EU-länder. När det gällde arbets- 

och stressrelaterade besvär visade studien att 33 procent hade ryggsmärtor, 28 procent uppgav 

att de led av stress i arbetslivet och 23 procent uppgav smärtor i nacke och axlar.  

   Enligt Socialstyrelsens (2009) folkhälsorapport står psykisk ohälsa och värk för tre 

fjärdedelar av alla sjuk- och aktivitetsersättningar i Sverige. Lundberg (2005) skriver att de 

långa sjukskrivningarna (över 1 år) i Sverige har haft en dramatisk ökning från början av 90-

talet till början av 2000-talet. Kvinnors långa sjukskrivningar ökade trefalt och för männen 

fördubblades den. Förklaringen till att kvinnors sjukfrånvaro ökar mer än männens kan ligga i 

det som flera undersökningar både i Europa och USA visar; kvinnorna har fortfarande 

huvudansvaret för skötsel och barn, trots att de jobbar lika mycket som männen. Vidare 

förklarar Lundberg (2005) att de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning bland annat är 

besvär ifrån rörelseorganen, utmattningssyndrom, reaktioner på svår stress och depression.  

   Förutom det personliga lidandet som stress kan orsaka finns det dessutom en 

socioekonomisk aspekt på det hela. Kostnaden för besvär med rörelseorganen (rehabilitering, 

vård, sjukskrivning och förtidspensionering) beräknades i början av 1990-talet kosta Sverige 

70 miljarder kronor per år (Lundberg 2005). Den näst största gruppen försålda läkemedel i 

Sverige är lugnande medel och sömnmedel. Varje år kostar försäljningen av nikotin, alkohol, 

socker, sockerprodukter och lugnande läkemedel miljarder kronor. Om vi bara använder 10% 

av dessa medel till hjälp vid stressreducering är kostnaden för denna stresshantering enorm 

(Perski, 1999). Stressrelaterade sjukdomar och skador skördar fler offer än bil- och 

cykelolyckor eller sexuellt överförbara sjukdomar tillsammans (Perski, 1999). Stress är ett av 

de ohälsotillstånd som ger en ökad kostnad för hälso- och sjukvården medan 

hälsobefrämjande åtgärder har visat sig ge en positiv effekt på hälso- och sjukvårdskostnader. 

I vissa av studierna som granskas var medelvinsten fyra gånger det investerade kapitalet. 

(Johanson & Backlund, 2005) 

1.2.1 Motverka den negativa stressen 

Det finns dock undantag - alla människor blir trots stora påfrestningar inte sjuka av stress.  

Perski (1999) menar att det finns gemensamma nämnare för dessa människor, nämligen att de 

kan förutsäga när hotet kommer, att de har kontroll över det och att de får feedback på när det 

har avlägsnats samt att de har ett socialt stöd. Har man stöd ifrån familj och arbetskamrater 

klarar man kraven bättre; Ofta handlar det om hjälp med saker, tjänster och tid. Weiten (2007) 

tar även upp andra positiva saker som stressen kan bidra till: den kan göra att människor 
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utvecklar nya förmågor, ändrar sina prioriteringar, får nya insikter och finner ny styrka.  

   Många blir ändå sjuka av stress, och för att motverka detta anser Perski (1999) att mycket 

arbete behöver göras, både på organisationsnivå och samhällsnivå. Tyvärr är forskningen när 

det gäller interventioner på detta område bristfälliga. Perski påpekar dock att det däremot 

finns saker som fungerar att göra på individnivå. Till att börja med måste man snabbt och 

effektivt minska spänningarna i kropp och psyke samt att göra något konkret åt hotbilden. 

Vidare skriver Perski att det inte spelar någon roll vilken typ av avslappningsmetod man 

använder sig av, så länge instruktionerna är tydliga och man får tid att utföra detta. Viktigt är 

dock att man ser till att få både mental och fysisk avslappning. Det är lätt att tro att detta kan 

ske under sömnen bara vi får tillräckligt mycket sömn, men det stämmer inte. Vid stress sover 

man ytligt och drömmar kan leda till en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet som i sin 

tur leder till en urladdning av kroppen. Även Weiten (2007) tar upp avslappning som ett sätt 

att minska stressbelastningen på. Vidare anser Perski (1999) att det även är viktigt att i ett 

tidigt skede kartlägga hotet och finna lösningar och vidta dem för att dämpa känslan av fara. 

Här är även det sociala stödet viktigt, det kan komma ifrån en terapeut, människor i samma 

situation eller från den egna familjen. Görs inte detta kan avslappningen bara förvärra saken, 

då den kan leda till ännu större anspänning, ångest, rädsla och uppgivenhet. Det är även 

viktigt att livssituationen passar individens temperament, intressen och personlighet för att 

inte upplevas som en fara eller ett hot, samt att de måste se någon mening med det hela. 

Vidare skriver Perski (1999) att sist men inte minst måste individens motståndskraft både 

psykiskt och fysiskt stärkas. Detta sker genom att sova regelbundet och ordentligt (7-8 

timmars sömn per natt), regelbundna och sunda måltider, motion i någon form samt att man 

avstår ifrån nikotin, narkotika och lugnande medel samt att man bara dricker alkohol i små 

mängder. Viktigt är dock att tänka på att alla förändringar tar tid, att förvänta sig storverk efter 

bara 6 veckor är alldeles för naivt. Även Lundberg & Wentz, (2004) menar att en bristfällig 

återhämtning kan orsaka skada och att avsaknaden av vila och rekreation kan vara ett större 

hälsoproblem än själva arbetet. Vidare noterar Lundberg & Wentz att forskarna idag är eniga 

om att stress är livsviktig för oss och att det är bristen på återhämtning som är det skadliga. 

1.3 Återhämtande miljöer 

1.3.1 Stress och återhämtande miljöer 

Återhämtning är en av många viktiga aspekter för att motverka den negativa stressen. Bell et 

al. (2001) skriver att återhämtande miljöer är miljöer där återhämtande respons sker. Hartig 
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(2005) förklarar att återhämtning innebär att ett antal processer gör att anpassningsresurserna 

hos en eller flera individer förnyas eller återupprättas. Harting förklarar att förmågorna kan 

vara av biologisk, social eller psykologisk karaktär. Återhämtning kan bland annat innebära 

en sänkning av den fysiska stressen, minskad aggression samt återuppbyggnad av energi och 

hälsa (Bell et al. 2001). Vidare skriver Hartig (2005) att miljöerna som vi kallar restorativa 

inte bara gör det möjligt att återhämta sig utan de främjar även återhämtningen. Hartig 

poängterar även att återhämtning inte kan ske om det inte finns behov av det, alltså att 

människor har förbrukat sin förmåga att anpassa sig till miljön. Lisberg Jensen (2008) menar 

att återhämtningen bör ske i en annan miljö än där tröttheten eller utmattningen uppstod. 

Hartig (2005) noterar samma sak och menar att det geografiskt kan vara samma plats, men 

kanske med nya människor, andra aktiviteter, en annan tidpunkt och andra fysiska ting (t.ex. 

ljus, ljud eller väder). Det är kontrasterna mellan miljön, som har förbrukat resurser, och den 

restorativa miljön som gör återhämtningen möjlig. Korpela, Hartig, Kaiser & Fuhrer (2001) 

fann i sin studie att restoration var typiskt för naturmiljöerna. Det var även  naturmiljöerna 

som var dominerande när det gällde favoritplatser och bostadsmiljöer kom på andra plats. 

1.3.2 Naturmiljö vs byggda miljöer   

Ulrich et al. (1991) undersökte hur återhämtning ifrån stress påverkades av naturmiljöer och 

stadsmiljöer. 120 personer, 60 män och 60 kvinnor, fick först se en stressfylld svartvit film på 

10 minuter om arbetsplatsolyckor. Efter det fick de antingen se en färgfilm över naturlandskap 

eller stadsmiljö, också den på 10 minuter. Forskarna mätte fysiska reaktioner som blodtryck 

och muskelspänningar samt psykiska effekter vilka mättes genom en självskattningsskala. 

Forskarna fann att återhämtningen var mycket snabbare och mer fullständig för de 

försökspersoner som fått se en film från naturmiljöer än för de som sett stadsmiljöer. Hartig, 

Böök, Garvill, Olsson & Gärling, (1996) gjorde en liknande undersökning och fann att de som 

fått se naturmiljöer hade fler självrapporterade positiva känslor, än de som hade fått se 

stadsmiljöer. Dessa båda studier visar på att naturmiljöer har bättre återhämtande effekter än 

vad stadsmiljöer har, men också att man inte behöver vistas i den aktuella miljön för att få 

återhämtning. Det kan räcka med att se bilder eller en video film över miljön för att få 

positiva effekter. Idag vistas vi dock mer inomhus än vad vi gör utomhus, vilket gör arbetet 

med att hitta lösningar för inomhusmiljön extra angeläget. 

1.3.3 Färg och återhämtning 

Hemphill (1996) fann att människor även kan förknippa olika färger med olika naturmiljöer, 
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exempelvis associerades den gråa färgen med regn, sorgsenhet och uttråkning medan blått 

associerades med himmel och hav. Grått var även den färg som gav mest negativa och minst 

positiva känslor, medan blå var den färg som gav mest positiva känslor samt minst respons 

när det gällde negativa känslor eller inga känslor alls. Kanske kan färgmanipulation med just 

dessa färger visa på skillnader i återhämtning från stress. Det finns även en viss skillnad i hur 

män och kvinnor upplever färger. Hemphill (1996) fann i sin studie att män och kvinnor hade 

samma känslorespons för ljusa och mörka färger. Dock hade kvinnor en större respons av 

positiva känslor för ljusa färger och en mer negativ respons för de mörka färgerna jämfört 

med män. Boyatzis & Varghese (1994) lät barn bedöma färg och fann ett liknande resultat. 

Sivik (Hård et al., 1995) noterar att ju mer svartaktig en färg är ju mer manlig anses den vara.  

   Küller (1995) framhåller att röd, orange och gul färg anses vara aktiverande för människor, 

medan blå, gredelin och grön anses ha en lugnande effekt. Küller tar upp Hoggs och Siviks 

studier som bekräftar detta; Hogg fann i sin studie som genomfördes 1969 att röda färger 

upplevs som varma medan blå och gröna färger upplevdes som kalla. Gult och gredelint 

hamnade mitt mellan de först nämnda. Sivik fann ungefär samma sak i sin studie, röda, gula 

och orangea upplevdes varma medan grönt och blått som kallast. Küller (1995) tar även upp 

sitt eget experiment där de har jämfört ett rum som var färgrikt och hade mycket mönster med 

ett rum helt i mellangrå färg (NCS 3000). Resultatet visade att alfarytmen var lägre i det 

färgrika rummet jämfört med det grå. Ju mer alfarytm det är, ju mer avslappnad är hjärnan. 

Küller såg även att hjärtat slog långsammare i det färgrika rummet än vad det gjorde i det grå 

rummet. Detta har fått Küller att ifrågasätta om pulsen verkligen är ett mått på den autonoma 

aktiveringen och därför formulerade han en hypotes om att den autonoma aktiveringen 

hämmas som ett försvar mot visuell överstimulering. Vid stress kan man ofta uppleva att man 

har tappat kontrollen över situationen. Küller (1995) lät sina försökspersoner beskriva hur de 

kände sig och fann att försökspersonerna i det grå rummet hade en känsla av kontroll redan 

från början, medan de som var i det färgrika rummet tog timmar på sig innan de kände samma 

sak. De fann även att stressreaktionerna var mer påtagliga hos männen än hos kvinnorna. 

Küller (1995) har även gjort ett experiment där de jämfört ett rum med ganska stark blå färg 

(NCS 2158 B09G) med ett rum med ganska stark röd färg (NCS 1958 Y90R). Denna studie 

visade att försökspersonerna var mer avslappnade i det blå rummet i jämförelse med det röda 

rummet. Även i denna studie fann Küller att pulsen var lägre i det röda rummet än i det blå, 

vilket han även här tolkar som ett autonomt försvar mot den visuella överstimuleringen. 

Küllers slutsats av de båda experimenten var att starka och främst varma färger leder till en 
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aktivering av hjärnan, medan blå och grå färger minskar aktiveringen. I en annan studie 

(Küller, Mikellides, Janssens, 2009) där man också jämförde ett blått (NCS 1355 B10G) och 

ett rött (NCS 1360 Y90R) rum med varandra, upplevde försökspersonerna det röda rummet 

som mer trevligt än det blå rummet, medan det blå rummet ansågs vara mer kraftgivande. 

Försökspersonerna i det röda rummet kände sig även något mer positiva än de som var i det 

blå rummet. Aktiveringsnivån och orienteringen hos försökspersonerna sjönk betydligt, 

eftersom de kände sig mer trötta och uttråkade, dock fann de ingen skillnad mellan det blå och 

det röda rummet i det avseendet. Küller et al. trodde att den sänkta aktiveringsnivån kunde 

bero på att de vistades en längre tid i rummen (2-4 timmar). Forskarna fann inte heller någon 

skillnad mellan rummen när det gällde den emotionella kontrollen och kreativitet. Däremot 

fann de ett intressant samband när de delade in försökspersonerna i båda rummen i två 

grupper - en grupp som hade mer positiva känslor och en grupp där försökspersonerna hade 

mer negativa känslor. Försökspersonerna med negativa känslor kontrollerade betydligt längre 

texter samtidigt som de hade fler antal procent fel när de arbetade i det röda rummet. Detta 

samband sågs dock inte i det blå rummet. Trots att det både är billigt och enkelt att ändra en 

inomhusmiljö genom att ändra dess färg skriver Bell et al. (2001) att det finns få studier som 

har undersökt en sådan effekt.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka: (1) Om ljus och mörk väggfärg har någon effekt på affekt 

och då särskilt om färgen påverkar återhämtningen av inducerad negativ stress; (2) Hur 

väggfärgen upplevs/skattas, samt (3) Om den har någon inverkan på prestation i det 

episodiska minnet. 

1.5 Frågeställning 

 Hur kommer väggfärgerna att påverka den emotionella återhämtningen efter inducerad 

negativ stress? 

 Hur kommer försökspersonerna att skatta de olika väggfärgerna?  

 Kommer män och kvinnor att skatta väggfärgerna olika? 

 Hur kommer episodisk minnesprestationen att påverkas av de olika 

färgmanipulationerna? 
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1.6 Hypoteser 

 H1 Ljusblå väggfärg kommer i positiv riktning påverka den emotionella 

återhämtningen mer än den mörkgrå väggfärgen. 

 H2 Försökspersonerna kommer att skatta/uppleva den ljusblå väggfärgen som mer 

positiv än den mörkgrå. 

 H3 Kvinnorna kommer skatta den ljusblå väggfärgen mer positivt och den mörkgrå 

mer negativt än vad männen kommer att göra. 

 H4 I linje med H1 och H2 kommer försökspersonerna att prestera bäst i episodisk 

minnesuppgift i det ljusblåa rummet.  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Ett experiment har genomförts med en 2 (väggfärg) x 2 (kön) mellanpersonsdesign. En 

mellanpersonsdesign innebär att man gör jämförelse mellan grupper med olika individer 

(Borg & Westerlund, 2006). I denna studie jämfördes skillnaderna mellan väggfärgernas två 

lägen och könens två lägen. På oberoende sidan fanns (1) väggfärg med lägena ljusblått (NCS 

S1020-R90B) och mörkgrått (NCS S7500-N) och (2) försökspersonernas kön med lägena 

man och kvinna. Effekterna av oberoende variablerna mättes i tre beroende variabler, (1) 

skattad effekt med lägena före induceringen, efter induceringen och i slutet av 

färgexponeringen, (2) skattad färgupplevelse samt (3) prestation i episodisk minnesuppgift 

med lägena erinring och igenkänning 

   Att använda sig av en experimentell studie medför både för- och nackdelar. Fördelarna är att 

det går att kontrollera många variabler, det går lätt att upprepa samma studie och 

försökspersonerna kan på ett lätt sätt randomiseras. Nackdelarna är att det kan vara svårt att 

generalisera sina fynd samt att den ekologiska validiteten är sämre i ett laboratorieexperiment 

än i naturliga miljöer (Hayes 2004). 

   Fördelen med en mellanpersonsdesign är att varje försöksperson endast är utsatt för en 

betingelse, vilket innebär att det inte blir någon order effekt som kan ses vid inompersons 

design. Nackdelen är att skillnaderna mellan grupperna blir för stora och ett sätt att hantera 

detta på är att randomisera försökspersonerna till de olika betingelserna (Greene & D 



 17 

`Oliveira, 2006). I denna studie har hänsyn till detta tagits då varannan försöksperson har fått 

gå till det ljusblå rummet och varannan till det mörkgrå.  

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval där 34 försökspersoner har rekryteras i korridorerna på 

Högskolan i Gävle samt ur min bekantskapskrets, 20 män och 14 kvinnor i åldrarna 18-33 år. 

Den totala medelåldern var 23,6 år, medelåldern för kvinnorna var 22,3 år och för männen 

24,5 år. Varannan person testades i läget mörkgrått (8 kvinnor och 9 män) och varannan i läget 

ljusblått (6 kvinnor och 11 män). 30 försökspersoner studerar på högskolan i Gävle, 2 jobbar 

och 2 går sista året på gymnasiet. Som tack för sin medverkan fick försökspersonerna en 

biobiljett. 

   Ett bekvämlighetsurval är när vänner, bekanta, studenter eller kollegor ombes ställa upp 

som undersökningsdeltagare (Borg & Westerlund, 2006). Borg och Westerlund förklarar att 

fördelarna med bekvämlighetsurval är att de är enkla och billiga att utföra. Dock kan de ha 

negativa konsekvenser då de begränsar urvalet till de försökspersonerna som väljer att delta, 

det går inte att bortse från att det kan ha påverkan på resultatet (Hayes 2004). Borg och 

Westerlund (2006) tar upp ett exempel; om psykologistudenter frivilligt har valt att delta i ett 

experiment kan det vara svårt att generalisera resultatet till andra. Det är till exempel inte 

säkert att det skulle bli samma resultat om de studenter som inte valde att delta hade testats 

istället, eller om ekonomistudenter eller förskolelärare hade testats. Men Borg och Westerlund 

poängterar att bekvämlighetsurval inte behöver vara en dålig urvalsmetod för det - det hela 

beror på vad som ska testas. Ska något allmängiltigt testas som till exempel perceptuella 

illusioner spelar det ingen roll vem som är försöksperson. I denna studie där väggfärg ska 

testas har bedömningen gjorts att bekvämlighetsurval är godtagbart.  

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Under experimentets gång har försökspersonerna genomgått tre olika tester: (1) ett själv- 

skattningstest, som mäter olika affekt-dimensioner (positiv-negativ sinnesstämning + hög-låg 

aktivitetsnivå, "arousal"); (2) ett kognitionstest, som mäter det episodiska minnet; och (3) ett 

utvärderingsformulär om rummets färg, som mäter upplevelsen av väggfärgen. 

Försökspersonerna fick även se en film för att inducera den negativa (emotionella) stressen. 

2.3.1 Tester    

Affekt. Ett circumplex affektmått (Knez & Hygge, 2001) har använts för att mäta variationer i 
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upplevd sinnesstämning och aktivitetsnivå hos försökspersonerna före induceringen, efter 

induceringen (strax innan färgexponeringen) och efter experimentet (i slutet av 

färgexponeringen). Testet bestod av 48 ord som skulle betygssättas från 1 lite, inte alls till 5 

väldigt mycket. Orden var indelade i 8 dimensioner med 6 ord i varje dimension. Fyra 

försökspersoner (två i läget mörkgrått och två i läget ljusblått) har inte förstått ett eller flera av 

orden melankolisk, begeistrad och euforisk. I analysen har detta bortfall behandlats på så sätt 

att ordet/orden inte har räknats med, utan det är enbart medeltalen för de andra orden i varje 

kategori som har tagits med. Exempelvis om försökspersonen inte förstod ett ord i en 

kategori, har summan av resterande ord slagits ihop och delats på fem.  

   Episodiskt minne. Efter induceringen (filmen) har försökspersonerna hänvisats till ett av de 

färgmanipulerade rummen. Där har de under 20 minuter fått läsa en text (Knez & Hygge, 

2002) om Timaderna (episodisk minnesuppgift). För att testa det episodiska minnet (Knez & 

Hygge, 2002) har försökspersonerna efter dessa 20 minuter fått svara på 20 frågor, 12 

flervalsfrågor (mätte igenkänning) och 8 öppna kortsvarsfrågor (mätte erinring) om 

Timaderna. De fick 15 minuter på sig att svara på frågorna. 7 försökspersoner uppgav att de 

inte hann läsa klart texten eller svara på alla frågor. Dessa valdes ändå att inkluderas, då att 

inte hinna med också sågs som en prestation (negativ sådan). 

   Färgupplevelsen. I slutet av experimentet fick försökspersonerna skatta rummets väggfärg. 

Knez & Kers (2000) utförde ett liknande test, där de lät försökspersonerna ranka 7 adjektiv 

för att bedöma ljusfärgen i rummet. De använde sig av en 5gradig skala, där 1 stod för lite, 

eller inte alls och 5 för väldigt mycket. Måttet i föreliggande studie har anpassats till 

färgupplevelse och följande 10 adjektiv har använts (5-gradiga skalor): varm, kall, ljus, mörk, 

ful, vacker, skrikig, diskret, lugn och störande.  

2.3.2  Affektinduceringskälla 

För att inducera negativ (emotionell) stress fick försökspersonerna se en film, ”Aldrig mera 

krig”,  som varade i 7 minuter och 10 sekunder. Filmen är ett klipp hämtat från Youtube.com 

(http://www.youtube.com/watch?v=CASzZhT_j20) och kommer ursprungligen från filmen 

"Tältet - Vem tillhör världen" som är gjord av Christina Olofson och Göran du Rées. I 

filmen/klippet som försökspersonerna fick se varvas starka autentiska krigsbilder, bland annat 

bilder på krigsoffer och soldater, med bilder på bandet Nationalteatern medan de sjunger låten 

”Aldrig mera krig”. 

http://www.youtube.com/watch?v=CASzZhT_j20
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2.3.3 Rummens utformning 

Experimentet skedde i psykologilaboratoriet på Högskolan i Gävle. Under induceringen av 

den negativa stressen fick de 11 första försökspersonerna sitta i en mindre korridor 

(667x139x214) utan fönster och med vita väggar. Av praktiska skäl fick de resterande 23 

försökspersonerna sitta i ett mindre rum (190x271x240) men med samma väggfärg som i 

korridoren. Samma bord (81x67x66) och skrivbordsstol fanns i de båda rummen, bordet hade 

en vit duk över sig och skrivbordsstolen hade rödaktigt tyg och kunde höjdjusteras. Efter 

induceringen fick försökspersonerna byta rum till något av de färgmanipulerade rummen; rum 

(a) hade en ljusblå (NCS S1020-R90B) väggfärg och rum (b) hade en mörkgrå (NCS S7500-

N) väggfärg. Båda rummen hade måtten 190x271x240, saknade fönster och hade två 

lysrörsarmaturer var (130 cm långt, 36w/83) som var placerade på varsin kortsida av rummet. 

Lysrören i rummen gav även ifrån sig ett surrande ljud, i det grå rummet var ljudnivån på 35,7 

dB (A) och i det blå rummet 34,9 dB (A). I rummen stod ett bord (70x140x73) och en 

skrivbordsstol med reglerbar höjd och utan armstöd. Det som skilde de båda rummet åt, 

förutom väggfärgen, var att de var spegelvända och att det ljusblå rummet hade en 

försänkning i en del av taket (100x125x18), samt att skrivbordsstolen i det ljusblå rummet 

hade mörkblått tyg medan stolen i det mörkgrå rummet hade ljusgrått tyg. 

2.4 Tillvägagångssätt (procedur) 

Datainsamlingen skedde i slutet av november och i början av december under 2 veckor, 

måndag-fredag första veckan och måndag, torsdag och fredag den andra veckan, totalt 

rekryterades 34 försökspersoner. Försökspersonerna informerades om att studiens syfte var att 

undersöka hur viss typ av filmupplevelse påverkar minnesprestation och att studien skulle ta 

ca 60 minuter att genomföra. De som valde att delta fick själva välja om de vill följa med på 

en gång eller boka en senare tid. Till att börja med fick försökspersonerna sitta i rummet där 

induceringen skedde. De visades vart instruktionshäftet låg och gjordes uppmärksamma på att 

följa detta samt att de kunde komma till mig i rummet bredvid om de undrade över något. 

Försöksledaren kan orsaka oönskade effekter genom att omedvetet påverka försöksdeltagarna 

genom bland annat sitt kroppsspråk och språk (Hayes 2004). Därför har kontakt med 

försökspersonerna minimerats så mycket det går samt att instruktionerna var standardiserade. 

Instruktionshäftet (se bilaga 1) innehöll information om att det var frivilligt att delta och att de 

när som helst under experimentets gång kunde välja att avbryta sin medverkan. Dessutom fick 

försökspersonerna veta att inget resultat skulle redovisas enskilt och att materialet skulle 
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behandlas konfidentiellt. De fick även svara på några bakgrundsfrågor om kön, ålder och 

utbildning. Därefter fick de genomföra test 1 (fylla i circumplexet), innan de startade filmen 

på en laptop av märket hp: compaq 6710b. När filmen var slut fick de fylla i sitt andra 

circumplex. Detta tog ca 15-20 minuter att genomföra. Instruktionerna uppmanade dem sedan 

att antingen gå in i rum (a), det ljusblå (NCS S1020-R90B) rummet, eller rum (b) det mörkgrå 

(NCS S7500-N) rummet. Varannan person gick in i det ljusblå rummet och varannan i det 

mörkgrå rummet. När försökspersonerna kom in i det nya rummet fanns ett nytt 

instruktionshäfte (se bilaga 2) med information om att de skulle läsa en text om ”Timaderna” 

samt att de efter 20 minuter skulle få frågorna om denna text. När 20 minuter hade gått 

knackade jag på och kom in med det nya häftet (se bilaga 3) och tog med mig det gamla ut. 

Även här följde instruktioner för varje del. De fick 15 minuter på sig att svara på 20 frågor om 

texten de hade läst. När dessa 15 minuter hade gått återkom jag med ett nytt häfte (se bilaga 

4) där de ombads att besvara det sista circumplexet och slutligen skatta väggfärgen. När de 

var klara fick de lämna rummet och komma in till mig. Där de fick en biobiljett som tack för 

sin medverkan, varefter jag av etiska skäl avslöjade studiens egentliga syfte innan de tackades 

för sin medverkan och uppmanades att inte berätta om studiens egentliga syfte för någon av 

de andra försökspersonerna.  

2.5 Statistiska analyser 

Deskriptiv och inferentiell statistisk har använts för att analysera resultaten. Med deskriptiv 

statistik menas att data i ett stickprov beskrivs utifrån t.ex. centralmått, spridningsmått och 

frekvenstabeller, medan inferentiell statistik innebär att man vill veta om skillnaden mellan 

två medelvärden i stickprov är så stort att den troligen inte kan ha berott på slumpen. 

Inferentiell statistik kallas även för hypotestestande eller signifikanstestande statistik (Borg & 

Westerlund, 2006). Data har analyserats i programmet SPSS, där signifikanskravet var p = < 

.05. Testen beräknades med hjälp av variansanalyser (MANOVA), med eftertester i 

programmet VASSAR (ANOVA). Filmens påverkan på affekt har enbart beräknas med 

variansanalyser (ANOVA) i programmet VASSAR och sambandet mellan minnesprestation 

och affekt har beräknas med hjälp av en regressionsanalys i programmet SPSS:  

1.   För att se om väggfärgen hade någon effekt på affekt har MANOVA använts, där de 8 

affekttillstånden efter induceringen (strax innan färgexponeringen) har jämförts med de 8 

affekttillstånden efter experimentet (i slutet av färgexponeringen). Detta har genomförts som 

en mixad design (väggfärg som en mellanpersonsvariabel med två lägen och affekt som en 
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inompersonsvariabel med två lägen). 

2.   För att se vilken effekt väggfärgen hade på färgupplevelsen användes även MANOVA. 

Detta genomfördes som en mellanpersonsdesign (väggfärg som en mellanpersonsvariabel 

med två lägen och färgupplevelse som beroende variabel med 10 lägen). Resultatet blev 

signifikant och eftertester i ANOVA genomfördes därför. 

3.   Även väggfärgens effekt på minnesprestation testades med MANOVA, med väggfärg som 

en mellanpersonsvariabel och minnesprestation (erinring + igenkänning) som beroende 

variabel. 

4.   För att se om kön hade någon effekt på affekt har MANOVA använts, där de 8 

affekttillstånden efter induceringen (strax innan färgexponeringen) har jämförts med de 8 

affekttillstånden efter experimentet (i slutet av färgexponeringen). Detta har genomförts som 

en mixad design (kön som en mellanpersonsvariabel med två lägen och affekt som en 

inompersonsvariabel med två lägen). 

5.   För att se om det fanns någon könseffekt på färgupplevelsen användes MANOVA. Detta 

genomfördes som en mellanpersonsdesign (kön som en mellanpersonsvariabel med två lägen 

och färgupplevelse som beroende variabel med 10 lägen) 

 6.  Könseffekten på minnesprestation testades med MANOVA, med kön som en 

mellanpersonsvariabel och minnesprestation (erinring och igenkänning) som beroende 

variabel. 

7.   Filmens påverkan på affekt testades med ANOVA för att se om de lyckades inducera 

negativ emotionell stress. Det hela genomfördes som en inompersonsanalys (8 affekttillstånd i 

2 lägen före och efter filmen). 

8.   För att se hur affekten över tid hade förändrats genomfördes en ANOVA, där de 8 

affektillstånden testades genom en inompersonsanalys. 

  9. Slutligen gjordes även en regressionsanalys mellan minnesprestation (erinring och 

igenkänning) och de 8 affekttillstånden, med affekt som oberoende variabel och minne som 

beroende.   

Se Resultatavsnitt nedan för redovisning av resultatstatistiken. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Försökspersonerna har informerats om studiens syfte, att det var frivilligt att delta och att de 
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under experimentets gång kunde avbryta om de inte längre ville delta. De informerades även 

om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att enskilda resultat inte skulle gå att 

urskilja i studien. Filmen som användes för att inducera emotionell negativ stress kunde 

medföra etiska dilemman. Filmen valdes ändå att visas då försökspersonerna antogs inte ta för 

stor skada av filmen. Scener som filmen innehåller kan dagligen ses på nyheterna, Internet 

och på film. Dessutom hade försökspersonerna informerats att om att de när de ville kunde 

avbryta sin medverkan. 

 

3. Resultat 

Analyser i MANOVA har genomförts med eftertester i ANOVA och regressionsanalys. Ingen 

könseffekt erhölls, inte någon färgeffekt heller vad det gäller affekt och minnesprestation. 

Endast de resultat som blev signifikanta redovisas nedan. Resultaten redovisas i samma 

ordning som syfte, frågeställningar och hypoteser - det vill säga först affekt, sedan 

färgupplevelse och sist episodisk minnesuppgift.  

3.1 Affekt 

Ingen signifikant effekt av färgmanipulationen och kön erhölls.  

3.1.1 Filmens påverkan på affekt 

Följande resultat har ingen direkt anknytning till syfte och frågeställningar, men visar att 

filmen fungerade väl som en induceringskälla för negativ affekt (stress). Som Tabell 1 visar 

inducerade filmen negativ emotionell stress, då försökspersonerna kände sig mer behagliga 

innan filmen och mer obehagliga efter filmen, i följande affektdimensioner: (1)  P (behaglig), 

F(1.66) = 22.38, p<.0001, (2) AP (aktiva behagliga), F(1.66) = 5.51, p<.02, (3) UAP (ej aktiv 

behaglig), F(1.66) = 9.75, p<.003, och (4) UP (obehaglig), F(1.66) = 9.71, p<.003. 
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Tabell 1. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för de åtta affekt dimensionerna före 

(n = 34) och efter (n = 34) stress inducering. 

   

Före film                    Efter film  

Beroendemått   M SD  M SD 

___________________________________________________________________________                                                                                                       

Affekt 

HA (hög aktivitet)  2.46 0.52  2.63 0.74 

LA (låg aktivitet)  2.15 0.46  2.06 0.63 

P (behaglig)  2.92 0.65  2.15 0.69 

UP (obehaglig)  1.35 0.70  1.93 0.82 

AP (aktiv behaglig)  2.48 0.62  2.11 0.69 

AUP (aktiv obehaglig) 1.46 0.74  1.80 0.81 

UAP (ej aktiv behaglig) 3.02 0.63  2.48 0.79 

UAUP (ej aktiv obehaglig) 1.90 0.69  1.90 0.70 

 

3.1.2 Affekt över tid 

Inte heller nedanstående resultat har någon direkt anknytning till syfte och frågeställningar, 

men visar på en intressant andragradsrelation (”Inverterad U”) mellan affekttillståndens tre 

lägen, vilket framgår av Figurerna 1, 2 och 3. Detta kan belysa återhämtningseffekter och har 

därför tagits med. De positiva känslorna (P - behaglig och UAP - ej aktiv behaglig) går ned 

efter att försökspersonen har sett filmen, för att sedan öka igen i slutet av färgmanipulationen, 

F(2.99) = 9.84, p<.0001 och F(2.99) = 4.91, p<.009. Motsatt trend ses hos de negativa 

känslorna (UP - obehaglig), vilka ökar efter filmen och minskar efter färgmanipulationen, 

F(2.99) = 5.14, p<.008. 
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Figur 1. Skattad affekt (P- behaglig), före film, efter film och efter färgmanipulation. 
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Figur 2. Skattad affekt (UAP ej aktiv behaglig), före film, efter film och efter 

färgmanipulation. 
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Figur 3. Skattad affekt (UP - obehaglig), före film, efter film och efter färg manipulation. 

 

3.2 Färgupplevelse  

Inga könseffekter erhölls. MANOVA visade att det fanns en signifikant multivariant effekt av 

väggfärgen på färgupplevelsen tio beroende variabler, Wilks´Lambda F(10,21) = 29.38, 

p<.000. För att se vart effekterna låg gjordes eftertester i ANOVA, väggfärg som 

mellanpersonsvariabel med två lägen och färgupplevelsen som beroendevariabel där två lägen 

åtgången testades. Som framgår av tabell 2 skattades den blå väggfärgen som mer skrikig än 

vad den grå väggfärgen gjorde, F(1.32) = 4.96, p<.03. Dessutom skattades den grå väggfärg 

som mer diskret än vad den blå väggfärg gjorde, F(1.32) = 6.91, p<.01. Den blå väggfärgen 

skattades även som mycket ljusare än den grå, F(1.32) = 107.69, p<.001 medan den grå 

väggfärgen skattades som mycket mer mörk än den blå, F(1.32) = 71.63, p<.0001. Den blå 

väggfärgen skattades också som mer störande än den grå, F(1.32) = 5.12, p<.03. Även en 

tendens till signifikant skillnad sågs då den blå väggfärgen skattades som kallare (3.24) än den 

grå (2.47), F(1.32) = 3.85, p<.058. 
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Tabell 2. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för färgupplevelsen av den ljusblå (n = 

17) och mörkgrå väggfärgen (n = 17). 

Ljusblå väggfärg   Mörkgrå väggfärg 

Beroendemått  M SD  M SD 

___________________________________________________________________________                                                                                                       

Färgupplevelse 

Varm    1.59 0.94  1.47 0.80 

Kall    3.24 1.25  2.47 1.01 

Ljus   3.12 0.78  1.06 0.24 

Mörk   1.47 0.72  3.94 0.97 

Ful   2.65 1.41  2.24 1.39 

Vacker   2.12 0.99  2.35 1.11 

Skrikig   1.82 1.07  1.18 0.53  

Diskret   2.06 0.97  2.88 0.86 

Lugnande   2.36 0.99  2.76 0.90  

Störande   2.00 1.17  1.24 0.75 

 

3.3 Episodisk minnesuppgift. 

Inga signifikanta effekter av väggfärg och kön på minnesprestation erhölls vid 

minnesprestation och väggfärg, inte heller mellan minnesprestation och kön. Däremot finns 

det en regressions effekt mellan affekt och minnesprestation (erinring), se tabell 3 nedan. 

Dessa resultat visar att ju högre LA (låg aktivering), AUP (aktiv obehaglig) och UAUP (ej 

aktiv obehaglig), desto sämre minnesprestation samt ju högre P (behaglig) desto bättre 

prestation. Jag valde att ta med dessa resultat, trots att en direkt relation till syfte och 

frågeställningar saknas, eftersom de visar på en intressant psykologisk koppling mellan affekt 

och minnesprestation.  
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Tabell 3. Regressionsanalys för affekt (efter färgmanipuleringen) och minnesprestation 

(erigning).  

Konstant   R2 Beta df MS F p 

___________________________________________________________________________                                                                                                   

HA (hög aktivitet)  .06 .24 1 34.19 2 .167 

LA (låg aktivitet)  .17 -.41 1 99.14 6.56 .015 

P (behaglig)  .11 .33 1 64.27 3.98 .055 

UP (obehaglig)  .10 -.32 1 60.25 3.70 .063 

AP (aktiv behaglig)  .19 .14 1 11.14 0.63 .435 

AUP (aktiv obehaglig) .14 -.37 1 80.47 5.15 .030 

UAP (ej aktiv behaglig) .06 .24 1 34.05 1.99 .168 

UAUP (ej aktiv obehaglig) .23 -.47 1 130.69 9.29 .005 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Väggfärgen hade ingen effekt på den emotionella återhämtningen, men resultaten visade en 

andra gradens relation (”Inverterad U”) mellan affekttillståndens tre lägen. Den ljusblå 

väggfärgen skattades som skrikig och ljusare jämfört med den mörkgrå väggfärgen som 

skattades som mer diskret och mörk. Det fanns ingen signifikant skillnad när det gällde hur 

män och kvinnor skattade de två väggfärgerna. Det fanns inte heller någon signifikant 

väggfärgeffekt på minnesprestationen. 

4.2 Resultatdiskussion 

I hypotes 1 antogs det att den ljusblå väggfärgen skulle underlätta den emotionella 

återhämtningen mer än den mörkgrå väggfärgen. Det blev dock inget signifikant resultat 

varför nollhypotesen gäller. Dock går det inte att utesluta att färg i sig har en inverkan när det 

gäller återhämtningen från negativ stress. Küller (Hård et al., 1995) såg i en av sina studier att 

försökspersonerna var mer avslappnade i det grå rummet jämfört med det färgrika rummet 

samt att de var mer avslappnade i det blå rummet i jämförelse med det röda rummet. Küllers 

studier visar att det finns en färgeffekt när det gäller avslappning och att avslappningen sker 

mer i kalla färger jämfört med varma färger. Det går inte att utesluta att ett typ 2 fel har 
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uppstått i denna studie. Borg & Westerlund (2006) förklarar att typ 2 fel uppstår när man 

tvingas behålla nollhypotesen trots att det egentligen finns en effekt. Vidare skriver Borg och 

Westerlund att risken för typ 2 fel minskas vid användandet av fler försökspersoner, att 

styrkan/variationen är stor på den oberoende variabeln, att mätinstrumenten är reliabla och vid 

användandet av beroende mättningar (inompersonsdesign). Även valet av väggfärg kan 

möjligen förklara det icke-signifikanta resultatet. I denna studie jämfördes mörkgrå och 

ljusblå färg, men både grå och blå färg ses som kalla vilket kan ha gjort att styrkan/variationen 

kanske inte var tillräckligt stor för en effekt. Även antalet försökspersoner kan ha påverkat 

resultatet, 34 försökspersoner var möjligtvis för lite för att få någon effekt. Eftersom några 

försökspersoner (4 st) inte förstod alla ord i circumplex affektmåttet kan reliabilitet i testet 

ifrågasättas, dock är fyra försökspersoner inte nämnvärt stor andel så det kan bero på 

slumpen. Denna studie genomfördes som en mellanpersonsdesign och med tanke på risken för 

typ 2 fel kanske det skulle ha varit bättre att genomföra en inompersonsdesign. 

   Hypotes 2 antog att den ljusblå väggfärgen skulle skattas/upplevas som mer positiv än den 

mörkgrå väggfärgen. Detta visade sig inte alls stämma utan resultatet blev det motsatta. 

Problemet med Hemphills (1996) studie var att inget färgsystem användes, vilket medförde att 

det inte gick att använda exakt samma färger i denna studie. Detta kan vara en orsak till att 

hypotesen inte stämde, en annan kan vara att endast mindre färgprovsbitar användes i 

Hemphills studie medan föreliggande studie utfördes i fullskalemiljö. Det är stor skillnad på 

att titta på ett färgprov jämfört med att se samma färg på en vägg, detta tror jag de flesta som 

tittat på tapeter är medvetna om. 

      I hypotes 3 antogs det att det skulle finnas en skillnad mellan män och kvinnor när det 

gällde upplevelsen av väggfärgen, men ingen signifikant skillnad fanns. Detta kan i likhet 

med hypotes 2 bero på att färgerna i denna studie troligen inte var identiska med färgerna i 

Hemphills (1996) studie. En annan möjlig orsak kan vara att detta experiment innehöll för få 

försökspersoner (20 män och 14 kvinnor) och att det därför inte blev något signifikant 

resultat. 

   Hypotes 4 antog att försökspersonerna skulle prestera bättre i episodisk minnesuppgift i det 

ljusblå rummet. Inte heller här gick det att se någon signifikant färgeffekt. I likhet med 

hypotes 1 kan den uteblivna effekten bero på typ 2 fel. 

4.3 Metoddiskussion 

Experimentet genomfördes i ett psykologilaboratorium som saknar ljud- och 
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temperaturkammare, vilket medför att det inte går att utesluta att ljud och temperatur kan 

utgöra störande variabler (confoundings). I laboratorieexperiment är inte den ekologiska 

validiteten speciellt hög, föreliggande studie genomfördes dock i fullskalemiljön vilket 

medförde att den ekologiska validiteten blev något bättre. 

   Försökspersonerna fick inte veta studiens egentliga syfte innan studien, detta för att de inte 

skulle vara medvetna om vad som testades. Många av försökspersonerna blev förvånade när 

det egentliga syftet avslöjades efter att experimentet var avslutat. Detta ser jag som en fördel 

då de inte kan ha påverkats av förväntningar på väggfärgens effekt.  

   Rummet där induceringen av den negativa emotionella stressen ägde rum behövdes bytas ut 

efter 11 försökspersoner av praktiska skäl. Eftersom två försökspersoner kunde genomföra 

undersökningen samtidigt, med 20 minuter fördröjning, var jag tvungen att använda 

korridoren där induceringen ägde rum först, för att kunna byta ut instruktionerna åt 

försökspersonen innan. Inga störningar uppstod, men risk förelåg vid några tillfällen och 

därför flyttades induceringen till ett annat rum. Detta var något som jag skulle ha tänkt på 

tidigare och åtgärdat innan experimentet genomfördes. Detta tycks dock inte ha påverkat 

resultatet, då det visade sig att filmen hade en induceringseffekt.    

  Som förmodats visade det sig att filmen inducerade negativ emotionell stress. Detta kan 

dock medföra vissa etiska dilemman, försökspersonerna kan till exempel komma att må dåligt 

av induceringen. Till denna studies fördel visade det sig dock vid analysen att 

försökspersonerna hade återhämtat sig efter filmen.  

   Alla försökspersoner hann inte göra klart minnestestet på angiven tid, medan andra blev 

klara tidigt. Resultatet valdes att ta med eftersom även det bedömdes vara en prestation. Detta 

medför dock problem när det gäller att veta hur lång tid försökspersonerna ska få på sig för att 

genomföra testet. De som blir klara tidigt kan bli uttråkade, medan de som inte hinner klart 

kan bli stressade. När det gäller texten kan detta undvikas genom att försökspersonerna istället 

för att läsa texten får lyssna till den. Problemet med frågorna är svårare att lösa och för 

tillfället kan ingen lösning hittas. 

4.4 Förslag till vidare forskning 

Studien har varit intressant att genomföra och trots att det inte blev några signifikanta 

skillnader i denna studie när det gäller mörk och ljus färg effekter på affekt, färgupplevelse 

och minnesprestation, skulle detta ändå behövas undersökas mer innan någon slutsats kan 

dras. Genom att öka variationen på oberoende variablerna, i detta fall färg, skulle resultaten 
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kanske bli signifikanta. Förslagsvis skulle en studie kunna jämföra färg i fyra olika lägen - 

mörk-kall, mörk-varm, ljus-kall och ljus-varm. En inompersondesign skulle kanske vara 

önskvärd med hänsyn till typ 2 fel, men av praktiska skäl skulle en mellanpersonsdesign 

lämpa sig bättre då försökspersonerna behöver vistas i de olika betingelserna en längre tid. 

Önskvärt skulle även vara att öka antalet försökspersoner.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktion (1) 
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Instruktioner 
 

Tack för att du har valt att delta!  

 

Materialet som samlas in kommer behandlas konfidentiellt och inget resultat kommer att 

redovisas enskilt. Det är helt frivilligt att delta och om du önskar kan du när som helst under 

experiments gång välja att avbryta din medverkan. 

 

Det är viktigt att du följer instruktionerna i den ordning de visas för dig! 

 

 

Bakgrundsfrågor 
Svara på följande frågor innan du vänder blad. 

 

Födelseår:______ 

 

Kön:  

□ Man   

□ Kvinna 

 

Studerar du på Högskolan i Gävle?  

□ Ja   Program/fristående kurs: _______________________________ 

□ Nej  Annan sysselsättning: __________________________________ 
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På denna sida fanns test 1, circumplexet. För mer information om testet se Knez & Hygge 

(2001)
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Film 

Du kommer nu få se en film som varar i ca 7 minuter.  

 

Ta på dig hörlurarna och tryck på play. 

Ljudet kan du själv reglera på sladden till hörlurarna eller i Windows media player.  

 

Har du några problem med att starta filmen kan du knacka på in till mig (rummet märkt med 

”försöksledaren”) så kommer jag och hjälper dig. 

 

När filmen är klar kan du vända blad och följa instruktionerna där. 
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På denna sida fanns test 2, circumplexet. För mer information om testet se Knez & Hygge 

(2001)
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Byte av rum 

Lämna detta häfte här och gå in i rum A, där kommer ett nytt instruktionshäfte ligga. 

Se till att dörren till rummet blir stängd så att du får sitta ostörd. 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Instruktion (2) 
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Timaderna 

Du kommer nu att få läsa en text om Timaderna, en gammal kultur. Din uppgift är att läsa 

denna text som inför ett prov/tenta. Det är viktigt att du läser all text. 

 

Efter 20 minuter kommer jag komma in med frågor om texten som du skriftligt kommer 

besvara i ett svarshäfte.  

 

 

Vänd blad för att hitta texten om Timaderna. 
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Här fanns texten med Timaderna, för mer information om texten se Knez & Hygge (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktion (3) 
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Text frågor 

Du kommer nu att få svara på 20 frågor om texten som du just har läst. Efter 15 minuter 

kommer jag tillbaka med de sista instruktionerna.  

 

Vänd blad för att komma till frågorna om Timaderna.  
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Här fanns frågorna till texten om Timaderna, för mer information om frågorna se Knez & 

Hygge (2002). 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktion (4) 
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På denna sida fanns test 3, circumplexet. För mer information om testet se Knez & Hygge 

(2001).
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På denna sida fick försökspersonerna skatta väggfärgen. För mer information se Knez & Kers 

(2000). 
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Tack för din medverkan! 

Nu är experimentet slut.  

 

Ta med dig häftet och komma in till rummet märkt ”försöksledaren”. 

 


