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Sammanfattning 

Problem: Färg har en stor associativ inverkan hos individer och är därför en viktig faktor vid 

varumärkesbyggande. Inom olika produktkategorier finns starkt etablerade färgnormer som följs 

men nu ser vi en utveckling på den svenska marknaden där etablerade färgnormer börjar 

ifrågasättas. Vi frågar oss vilka fördelar denna normbrottsstrategi har och hur den inverkar på 

konsumenter. Kanske har färgteorierna spelat ut sin roll och att det är dags för varumärken att bryta 

mönstret för att nå framgång. Vår frågeställning är således: Hur associerar svenska konsumenter 

färg till olika känslor, produktkategorier och varumärken? Vad tjänar varumärken på att bryta mot 

etablerade färgnormer? 

Syfte: Vi vill studera det glapp som finns mellan rådande färgteorier och det normbrott vi upptäckt 

på den svenska marknaden. Vi vill skapa en tydligare förståelse för konsumentens färgassociationer 

samt deras inställning till normbrottet för att undersöka vad varumärken kan tjäna på att avvika från 

färgnormen. 

Teori: Vårt teoretiska ramverk består av färgteorier, kommunikationsprocessen samt 

köpbeslutprocessen. 

Metod: Mailintervjuer med yrkesverksamma sker i syfte att sätta färg i ett produktperspektiv och vi 

analyserar meningsinnehållet i denna information för att se hur väl tillämpade färgteorierna är i 

deras arbetsprocess. Huvudstudien är riktad till potentiella konsumenter bosatta i Sverige och har 

skett genom ett webbaserat frågeformulär som sker genom ett bekvämlighetsurval. Deduktivt 

undersöker vi hur respondenterna förhåller sig till teorier om färg.  Del 1 i formuläret består av sluta 

svarsalternativ och testar vilken av elementarfärgerna respondenten kopplar till en given känsla 

enligt teorin. Del 2 består av bildfrågor som testar konsumentens förhållande till normbrottet ur ett 

produktperspektiv.  

Resultat: I mailintervjuerna med de yrkesverksamma åskådliggjordes en stor medvetenhet om 

färgteorier och färgens kommunikativa inverkan, färgvalet utgår från de emotionella reaktioner som 

färg väcker. Del 1 av undersökningen visade ett svagt associativt samband mellan färg och känsla 

enligt färgteorierna. Färgerna vit och gul hade högst respektive lägst associativt resultat. Det visades 

inga större skillnader mellan hur kvinnor och män svarat. Resultatet i del 2 visade en särskild 

benägenhet hos respondenter att välja en normbrytande färgsättning bland elektronikprodukterna.  



                                     

 

Slutsatser: Det visade sig att få respondenter är villiga att bryta mot färgnormer, vilket talar 

för tidigare forskning som säger att färgvalen ofta baseras utifrån vad de ska avbilda. Kvinnor och 

män tenderade att svara på samma sätt i båda delarna av frågeformuläret, vilket får tidigare 

diskussioner kring färgsättning och kön att kännas förlegad. Däremot valde en äldre åldersgrupp 

den röda TV:n. Arbete har betydelse då respondenter med heltidsarbete i större utsträckning valde 

att bryta mot normer. 

 

Nyckelord: elementarfärger, färg, färgnormer, färgpsykologi, förpackningsdesign, grafisk profil, 

normbrott, produktdesign, varumärkesidentitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

Abstract 

Issue: Colour has great associative impact on individuals therefore colour plays an important role in 

brand building. We see a development on the Swedish marketplace where strongly established 

colour norms that are ruled in diverse product categories start to be called into question. We ask 

ourselves what benefits a break of norm has and how it affects consumers. Perhaps the theories of 

colour should be stepped away from and now it is time for brands to break the pattern for success. 

Our question is therefore: How do Swedish consumers associate colour to different emotions, 

product categories and brands? What can brands benefit from going against the established colour 

norms? 

Purpose: This study examines the existing gap between the current colour theories and the break of 

norm we have discovered on the Swedish market . We want to create a clearer picture of consumers 

associations of colour and their attitude to the break of norm in purpose to investigate what brands 

can benefit from deviating from the color norms. 

Theoretical framework: Our theoretical framework consists of colour theories, the communication 

process and the purchase decision process. 

Methodology: The mail interviews with professionals are done in order to bring suit in a product 

perspective, we analyze the meaning content of this information to see how well the applied colour 

theories are in their work process. The main study is aimed at potential consumers residing in 

Sweden and has been implemented with a web-based questionnaire that takes place through a 

convenience sample. Deductive, we examine how the respondents relate to theories of colour. Part 1 

of the form consists of close-out response options, and test which of the elementary colours the 

respondent connects to a given emotion of the theory. Part 2 consists of picture questions that test 

the consumer's relationship to the break of norm from a product perspective.  

Results: The mail interviews with professionals showed a great awareness of colour theory and the 

communicative impact of colour. The color choice is based on the emotional responses that colour 

evokes. Part 1 of the survey showed a slight associative relationship between colour and emotion of 

the colour theory. The colour white showed the highest associative result and yellow showed the 

lowest. There were no major differences between how men and women responded. The results in 

Part 2 showed a particular tendency of respondents to choose a norm breaking colouration among 

electronic products.  



                                     

 

Conclusion: It turned out that few respondents were willing to break the colour norms, which 

points to previous research that says that the colour choices often are based on what they will 

portray. Women and men tended to respond similarly in both parts of the questionnaire, which 

make earlier discussions about colour and gender seem antiquated. However, an older age group 

tended to chose the norm breaking red TV. Employment is important, as respondents with full-time 

work increasingly chose to violate the norms. 

 

Keywords:  brand identity, break of norm, colour, colour psychology, colour standards, 

elementary colours, graphic profile, packaging design, product design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

Förord 

Vi ger ett stort tack till yrkesverksamma från designbranschen som gett oss värdefulla tankar och 

berättelser om färgens roll i deras arbete. Vi vill också tacka de respondenter som deltagit i 

undersökningen och med engagemang gett sina synpunkter om färgassociationer och normer. Vår 

handledare Lars Vigerland vill vi också tacka då han har väglett oss genom processen med 

värdefulla råd och kunskaper. 

 

Petra Johansson Måsén och Minna Romberg, Stockholm 2012. 
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Begreppsordlista 

 

Översättning från Nationalencyklopedin och The brand Gap (2005) av Marty Neumeier. 

 

bransch: sammanfattningen av alla enskilda företag eller personer som framställer eller 

 säljer viss typ av vara eller tjänst 

design:  vid varumärkesbyggande är design i betydelse planerandet och utformandet av 

 produkt, tjänst, miljö, system, kommunikation och liknande för att skapa en 

 positiv upplevelse av varumärket 

grafisk profil: ett grafiskt regelverk där företagets kärnvärde genomsyrar bl.a. logotyp, 

förpackning och hemsida för att skapa igenkänning och stärka varumärket 

 

innovation: en produkt, tjänst, upplevelse eller ett koncept som är banbrytande för marknaden 

logotyp: ett distinkt typhuvud eller formgiven text som används för att representera 

 varumärkes namn 

norm: handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara 

 beskaffat eller organiserat, normer är i allmänhet intimt förbundna med sociala 

 värden, och de utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den 

 samhällsgrupp som bejakar dem 

varumärke: ett namn och/eller symbol som utgör ett kännetecken för en vara eller tjänst, 

 hjälper näringsidkaren att särskilja sina egna varor eller tjänster från andras, en 

 persons uppfattning av en produkt, tjänst, upplevelse eller organisation 
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1. INLEDNING 
 

Vi inleder med att diskutera hur varumärken generellt använder färg för att nå ut till konsumenter. 

Vi redogör för hur vissa färger har kommit att associeras med särskilda produktkategorier och 

känslor samt lyfter fram vad tidigare forskning säger kring färgernas betydelse. Vi diskuterar de 

färgnormer som etablerats samt det normbrott som uppdagats och vidare skall undersökas. 

 

1.1 Problembakgrund 

Konsumenten står ständigt inför ett myller av produkter att välja bland och innan ett köpbeslut kan 

fattas krävs ett analyserande och jämförande mellan en mängd olika varumärken. Situationen ställer 

krav på varumärken att utforma produkter, förpackningar och grafiska profiler som sticker ut och 

tilltalar konsumenten. Varumärken kan använda sig av olika typer av kännetecken för att profilera 

sig på marknaden; ordmärken, figurmärken, design, ljud, doft, mönster och färg. Ett bra 

kännetecken utmärks av att det är särskiljande och ger samma associationer som varumärket vill 

förmedla (Treffner, 2001, s. 29). Undersökningar visar att förpackningen blir ett allt viktigare 

konkurrensmedel och är på väg att gå om tidningsreklam och annan kommunikation (Torberger, 

2007, s. 31). Oavsett produkt är förpackningen avgörande, särskilt inom detaljhandeln gäller det att 

synas bland konkurrerande varumärken (Almroth, 2007). Färg är ett sätt för varumärken att sticka ut 

och fler och fler företag inser att färg är ett allt viktigare konkurrens- och påverkansmedel vid spelet 

om pengar och kunder. Färg är ett kärnvärde för företag att profilera sig med och genom att 

definiera vilken färg företaget har blir det enklare att kommunicera sitt budskap och sin 

affärsverksamhet (Hammarkrantz, 2003, s. 40). 

 

1.1.1 Färgpsykologi 

Färg har en omedelbar perceptuell och kognitiv inverkan hos människor och stimulerar och 

intensifierar vår visuella medvetenhet och lyhördhet (Puhalla, 2008, s. 200). Således har det ett 

signifikant inflytande på människors känslor och genererar i en variation av mentala associationer, 

därför är färg viktigt för varumärkesidentiteten (Van Auken, 2004). Åsikterna kring hur vi uppfattar 

färgsignaler är skiftande och omdiskuterade. Vissa menar att människor har ett bestämt gensvar på 

färg medan andra anser att det är andra faktorer som inverkar (Satyendra, 2006, s. 786). Somliga 
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menar följaktligen att vår färguppfattning är genetiskt betingad medan en annan grupp anser att det 

är ett kulturellt arv. Karl Rydberg, arkitekt, psykolog och färgterapeut, säger att människors 

reaktion på färg är rent instinktiv och inte har utvecklats nämnbart på fem miljoner år. Exempelvis 

uppfattar djur färger som varnings- och attraktionssignaler (Utbildningsradion, www.urplay.se). 

Rydberg menar bland annat att grönt är naturens färg och står för räddning. Detta utnyttjas till 

nödutgångar, första hjälpen lådor och apotek. Han menar också att blå mat inte finns i naturen och 

att människan därför är skeptisk till denna färg inom livsmedel (Hammarkrantz, 2003, s. 38). Berit 

Bergström, Vd på Färgskolan, menar däremot att färgupplevelser beror på våra egna upplevelser 

och det kulturella arv vi bär på, således råder det kulturella skillnader kring hur färger används. 

Dessa ställningstaganden har ändå gemensamma nämnare för oavsett synsätt är man överens om att 

färg har en mängd olika symbolvärden som hämtas ur kultur, religion, mode, smak och estetik 

(Golling, 2003). 

 

1.1.2 Färgnormer 

Inom olika produktkategorier finns tydliga design- och färgnormer som varumärken förhåller sig 

till. Normerna kan vara uppbyggda kring produktens innehåll, prisklass, det kön som produkten är 

riktad till eller efter ett varumärke som satt en standard. Apotekskedjorna är exempel på en bransch 

som satt en standard. Efter att apoteksmonopolet avskaffades i Sverige har majoriteten av de nya 

apoteken etablerat en vit och grön färgskala i sin logotyp då det statliga Apoteket AB skapade 

denna färgnorm. Undersökningar visar dock att det har medfört att kunder har haft svårt att särskilja 

apoteken och att endast Kronans Droghandel urskiljer sig med sin avstickande färgsättning i brunt 

och orange (Bränström, 2011). Utformandet av hygienprodukter utgår allt som oftast från att ge ett 

kliniskt rent eller vårdande intryck där vitt dominerar. Eltandborsten ses nästan enbart i färgerna vitt 

med kontrasterande nyanser i blått och grönt. En annan produkt som har genererat i särskilda 

färgsättningar är TV:n som näst intill verkar immun mot förändringar då endast uppgraderingar i 

form av tjocklek och bildfärgsättning ändrats sedan 50-talet (Karlsten, 2011). Svart, vitt och grått är 

de kulörer som har etablerats på TV-marknaden och inte tycks möta konkurrens från andra färger. 

Man kan även se att lågprisprodukter framgångsrikt har etablerat vissa former och färger, så som 

kombinationer av svart och gult eller blått och gult. Den tyska livsmedelskedjan Lidl och det 

brittiska lågprisflygbolaget Ryanair är exempel på detta. Ytterligare en situation då bestämda färger 

fått en tydlig roll är när produkter riktas mot ett specifikt kön. Vid design av teknikprodukter till 

kvinnor brukar man gå efter frasen: ”Pink it and shrink it” (Hörberg, 2011, s. 58). Särskilt produkter 
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som är riktade till barn har tydliga uppdelningar där mörka färger används till pojkar och ljusa 

färger riktas till flickor. Men färg fyller även en kommunikativ och pedagogisk funktion i samhället 

för att underlätta för individer. På kartor används till exempel färg för att identifiera vatten, land och 

öken. Ofta baseras färgvalen utifrån vad de ska avbilda, i detta fall blått, grönt och beige (Kress; 

Van Leeuwen, 2002, s. 349).  

 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Färgens inverkan på konsumenter 

Särskilt nya företag som inte har inarbetade varumärken behöver vara medvetna om hur produkter 

bör utformas för att sticka ut bland konkurrerande alternativ i shoppingmiljöer och tilltala 

konsumenter. Ögat uppfattar färg inom några hundradels sekunder och är således det snabbaste 

sättet att kommunicera. Inom 90 sekunder har konsumenten fattat ett beslut om en produkt och 62-

90 % av beslutet är baserat på enbart färg (Satyendra, 2006, s. 783). Det är således vitalt att studera 

hur färger inverkar på konsumenters handlande. Mycket forskning har bedrivits kring färgens 

inverkan på människor och hur detta kan användas som ett strategiskt instrument i spelet om kunder 

men den är ofta inriktad på de emotionella värden den enskilda färgen utstrålar. I en undersökning 

från år 1978 fastställde Cimbalo et al. att gult, orange och blått associeras med glädje medan rött, 

svart och brunt associeras med dysterhet (Satyendra, 2006, s. 785). Även undersökningar kring 

olika färgers nyans, mättnad och ljushet visar att dessa faktorer har en stark konsekvent 

inverkan på känslor.  Rosa-blå färger visade sig vara mest behagliga medan gul-gröna färger 

var minst behagliga (Valdez; Mehrabian, 1994, s. 406). Färgers inverkan på tiden det tar att hitta 

produkter i plottriga miljöer har i en undersökning visat stora variationer mellan olika färger och 

dess nyans, mättnad och ljushet. I förhållande till färg och position visade det sig att grönt fångar 

konsumentens uppmärksamhet först, medan beige och persikofärg tog längst tid (Jansson et al. 

2004, s. 188). Färgsättningen i ett större perspektiv har också undersökts där studier visar att rött 

och blått är kontrasterande färger och påverkar konsumentens sannolikhet att konsumera på olika 

sätt och att mer positiva resultat uppstår i blåa shoppingkontexter än i röda (Bellizzi; Hite, 1992, s. 

347). Det har blivit vanligare att företag utvecklar en specifik färg för sitt varumärke för att 

differentiera sig och stärka sin identitet på marknaden. Den mörkblåa färgen på en BMW skiljer sig 

från den mörkblåa färgen på en Volkswagen, färgen fungerar som en konkurrensfördel och behöver 

därför skyddas från konkurrenter (Kress & Van Leeuwen, 2002, s. 347).  
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En stor del av forskningen beskriver att färgernas betydelse och estetiska signaler varierar kulturellt 

vad gäller variablerna kön, etnicitet, ålder, religion, språk och värderingar (Mumbeen, 2006, s. 18). 

Exempelvis förknippas vitt med renhet i Europa och är en färg som bruden bär på sitt bröllop 

medan färgen associeras till sorg i Kina (Kress; Van Leeuwen, 2002, s. 343). I USA används ofta 

blått hos stora företag som en symbol för stabilitet medan färgen anses som kall och ond i Östasien, 

varm i Nederländerna och kylig i Sverige (Mumbeen, 2006, s. 20). I andra fall har inga kulturella 

skillnader eller könsskillnader visats. I ett psykologiskt experiment med kinesiska och brittiska 

kvinnor och män testades färgemotioner inom olika skalor. Skalorna aktiv – passiv, tung - lätt och 

varm - kall framträdde mest. Vidare utvecklades modeller där samtliga visade att det inte fanns 

några kulturella skillnader mellan kineser och britter, inte heller mellan kvinnor och män (Ou et al. 

2004, s. 239). En annan del i den forskning som finns kring färg handlar till stor del om att 

undersöka hur färg påverkar individer i allmänhet men ger ingen klar bild av hur färger kommit att 

uppdelas mellan olika produktkategorier och hur det i sin tur format och påverkat konsumenters 

agerande. 

 

1.2.2 Normbrottet 

Forskning har under en lång tid visat att färg har en genetisk och kulturell inverkan på människan. 

Dessa teorier har synbart format produktkategoriernas visuella uttryck och skapat väletablerade 

färgnormer på marknaden. Trots detta kan vi se en utveckling där varumärken, mer eller mindre 

drastiskt, väljer att bryta mot dessa normer. När det gäller färgnormer kan det vara en fälla att följa 

rådande trender, samtidigt som det ibland inte lönar sig att bryta allt för radikalt mot djupt inrotade 

vanor och vedertagna normer. Ofta överdesignas en genomsnittlig produkt med dyra signaler som 

guldmedaljer och svart färg vilket kan bli fel om produkten inte lever upp till kundens 

förväntningar. Bland konsumenter finns det traditionalister och innovatörer varför det är viktigt att 

ta reda på vad som dominerar hos den aktuella målgruppen. Förändringar sker inte över en natt men 

om man tittar närmare på hur design förändrats genom åren kan man se att invanda mönster går att 

luckra upp (Hörberg, 2011, s. 58). 

På den svenska marknaden börjar nu den traditionella färgsättningen ifrågasättas och utmanas av 

nya varumärken. Det gäller att differentiera sig från sina konkurrenter och exempel på varumärken 

som brutit mot normen är Apple som framgångsrikt tog in färg på elektronikmarknaden med sina 

färglada iMacs och iPods (Morton, 2010). Det svenska företaget Urban Ears har valt att designa 
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hörlurar i en mängd färger som inte motsvarar den klassiska färgsättningen som råder på 

elektronikmarknaden. I deras ”shop by color” kan konsumenten välja bland nyanser som senapsgul, 

turkos och lila (Urbanears, www.urbanears.com). Pastatillverkaren Barilla var banbrytande med att 

använda en blå färg till matvaruförpackningar och urskiljde sig då tydligt från sina konkurrenter 

(Almroth, 2007). Då Fazer först lanserade sin mjölkchoklad i Sverige gav man produkten ett blått 

omslagspapper för att differentiera sig mot konkurrenten Marabou som i regel höll en gulröd 

färgskala på omslagspappret. Dock signalerade förpackningen fel signaler till konsumenten som 

trodde att det var mörkchoklad (Torberger, 2007, s. 61). Även livsmedelsföretaget GI-boxen 

använder sig av ett stort antal färger på förpackningarna till sina maträtter, vilket är en 

produktkategori som annars inte använder en färgskala i rosa och turkos (GI-boxen, 

www.giboxen.se). Telia Sonera markerade sin nya identitet genom att byta till en lila logotyp, en 

färg som är minst exploaterad bland telecom-företagen (Ström, 2011). Ett annat exempel är 

eltandborsten Dentally som radikalt brutit mot eltandborstarnas hygiensiska blåa och vita färgskala 

med sin kolsvarta design (Dentally, www.dentally.se). 

Vi frågar oss vilka fördelar denna normbrottsstrategi har och hur den inverkar på konsumenter. 

Produkter som bryter från färgnormen kanske tilltalar konsumenter mer än vad produkter med 

inarbetade färgsättningar gör. Kanske är det så att färgteorierna har spelat ut sin roll och att det är 

dags för varumärken att bryta mönstret för att nå framgång. Vår frågeställning är således: Hur 

associerar svenska konsumenter färg till olika känslor, produktkategorier och varumärken? och 

Vad tjänar varumärken på att bryta mot etablerade färgnormer? 

 

1.3 Syfte 

Vi vill studera det glapp som finns mellan rådande färgteorier och det normbrott vi upptäckt på den 

svenska marknaden. Baserat på normbrottet vi ser i samhället och vad tidigare forskning inom 

området tillför vill vi skapa en tydligare förståelse för konsumentens uppfattning om färg samt deras 

inställning till normbrottet. Vi vill också få en ökad förståelse för vad varumärken kan tjäna på att 

bryta mot normer och hur dessa fördelar kan användas som ett substitut till de värderingar och 

associationer som de tidigare färgteorierna ger.  
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2. TEORI 

I detta kapitel redovisar vi för de teorier som ligger till grund för vår undersökning.  Vi 

sammanställer teorierna i en modell för att skapa en relation dem emellan och ge en djupare 

förståelse för hur konsumentbeteende och köpbeslut kan kopplas ihop med kommunikation och 

värdeskapande genom färg. 

2.1 Kommunikationsprocessen 

 

 

Figur 1: Översättning av Macro model of the communication process, Kotler et al. 2009, s.694 

 

Sändaren (designern) måste veta vilken publik de vill nå och vilken respons de vill uppnå. 

Designern behöver koda sitt budskap så att mottagaren (konsumenten) kan avläsa det, samt föra det 

genom ett medie som når mottagaren. Designern utvecklar även feedback-kanaler för att mäta 

responsen (Kotler et al. 2009, s. 694). I denna undersökning är mediet färgen på produkten och 

budskapet de associationer som färgen symboliserar.  
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2.2 Köpbeslutprocessen 

Figur 2: Översättning av Five-stage model of consumer buying process, Kotler et al. 2009, s. 247 

 

Konsumenten går enligt teorin igenom fem steg innan ett köpbeslut tas. Dock går inte alla 

konsumenter alltid igenom alla fem steg utan kan hoppa över något steg eller välja en annan 

ordningsföljd. Figuren innefattar de beslut som uppkommer när en konsument står inför ett 

höginvolverat köpbeslut (Kotler et al. 2009, s. 246-247). I vår undersökning analyserar vi steg tre, 

evaluation of alternatives, för att få svar på vad företag kan vinna på att erbjuda kunden ett 

normbrytande alternativ. 

Några faktorer som beskriver evaluation of alternatives: 

1. Konsumenten försöker tillfredsställa ett behov. 

2. Konsumenten söker efter specifika fördelar hos produkten. 

3. Konsumenten ser varje produkt som ett flertal attribut med varierande förmåga att 

tillfredsställa behovet. Attributen är olika beroende på produkt. Konsumenten kommer ge 

mest uppmärksamhet till det attribut som ger sökta fördelar. 

Konsumenter har attityder och tankar om nästan allt vilket får dem att gilla eller ogilla en produkt, 

vara eller tjänst. Dessa attityder är mycket svåra att ändra, därför är företag ofta rådda att passa in 

sina produkter i existerande attityder framför att ändra dem. När det gäller att avvika från normen 

kan företag genom ”Shift the buyers ideals” försöka få konsumenter att ändra sina ideal och på så 

sätt konkurrera med andra varumärken (Kotler et al. 2009, s. 249-250). 
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2.3 Teorier om färg 

Färgens inverkan på människans sinnesstämningar och handlingar intresserade man sig för redan 

under tidigt 1800-tal. Goethes färglära från år 1810 är fortfarande grund till den kunskap vi har 

idag. Hans studier om färg som naturfenomen är en översikt i hur de fyra elementära kulörerna; röd, 

gul, blå och grön, påverkar sinnet och indelas i en plus- och minussida. Plussidans färger; gult, 

rödgult, gulrött, gör sinnet rörligt, livligt och strävande. Minussidans färger; blått, rödblått och 

blårött, stämmer sinnet till en orolig, vek och längtande förnimmelse (Sällström, 1996, s. 126, 128).  

Fysiologen Ewald Hering arbetade år 1880 fram opponentfärgteorin som handlar om att alla färger 

kan beskrivas utifrån sex färgkvaliteter gul- eller blåhet, röd- eller grönhet och vit- eller svarthet 

(Nationalencyklopedin, 2012). Alla färgnyanser utgår således från de fyra kulörta 

elementarfärgerna blå, gul, röd, grön, samt de två okulörta elementarfärgerna svart och vit. Mellan 

dessa ligger miljontal nyanser av uppblandade toner (Sisefsky, 1995, s. 27).   

Modern hjärnforskning visar att när ögat sänder nervsignaler till hjärnan så kodar ögat färgerna rött, 

grönt, blått, gult, svart och vitt. Den röda färgen uppfattar människor först av allt och ses som farlig 

och laddad, där av användningen till bland annat trafikljus. Motsatsen är grönt som står för något 

snällt, vårdande, säkert, tryggt och hälsosamt. Gult associerar vi med att solen är uppe och utstrålar 

pigg, kvick och alert. Färgen används för att stimulera och aktivera. Blå är motsatsen och 

symboliserar skymningsljus och betyder paus, vila, stabilitet och trygghet. I blåaktigt ljus tror 

hjärnan att natten har kommit eftersom det parasympatiska nervsystemet stimuleras vilket är ett 

avslappningssystem där särskilt de muskler vi inte kan kontrollera arbetar (Utbildningsradion, 

www.urplay.se).  

Opponentteorin är grunden till det färgsystem som utvecklades i Sverige 1979, Natural Color 

System, NCS. Genom att koda ett spektrum av färger som människan direkt kan iaktta, har vi en 

svensk standard för färgbeskrivning som används världen över (Nationalencyklopedin, 2012).  

För att kunna analysera vår insamlade data utgår vi från färgernas traditionella betydelse. Utifrån 

Goethes färglära har det etablerats en sammanställning av vad välkända färger anses stå för i vår 

kultur (Sisefsky, 1995, s. 72-74).  
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FÄRGERNAS TRADITIONELLA BETYDELSE: 

GULT vakenhet, intellekt, visdom, snabbhet, klarhet, precision, logik, kommunikation, nyfikenhet, 
fiffighet, falskhet, feghet, vansinne 

ORANGE livskraft, emotion, livlighet, vänskap, generositet, överflöd, värme, glädje, aktivitet, våldsamhet, 
sinnlighet, glamor 

BRUN jordiskhet, tyngd, avstående, självförnekelse, trygghet 

RÖTT instinkt, hetta, sexualitet, manlighet, kraft, mod, kamplust, revolution, grymhet, impulsivitet, 
rättframhet, allvar, värdighet 

ROSA kvinnlighet, sötma, kärlek, sällskaplighet, mjukhet, moderlighet 

VIOLETT vilja, makt, religion, sorg, mysterium, transcendens, hänryckning, andlighet, genialitet, artisteri 

BLÅTT oändlighet, kvinnlighet, intuition, idealism, sanning, auktoritet, lugn, koncentration, stabilitet, 
tradition, svalka, vemod, skugga 

GRÖNT dröm, hopp, kärlek, ömhet, känslighet, lugn, vila, harmoni, balans, ungdom, omogenhet, 
avundsjuka, naturlighet, fruktbarhet, konstnärlighet 

GRÅTT förgänglighet, dysterhet, neutralitet, utslätning, formalism 

VITT oskuld, renhet, kyla, oåtkomlighet 

SVART kaos, mystik, hat, synd, sorg, död, klokhet, avhållsamhet 

Tabell 1: Sisefsky, 1995, s. 72-74 

 

2.4 Vår modell 

För att bilda ett sammanhang mellan de utvalda teorierna har vi kombinerat dem i en modell. Då vi 

studerar hur färgassociationer kommunicerar med konsumenter utgår vi från 

kommunikationsprocessen. Kommunikationsprocessen är indelad i sändare (designer och 

varumärke) och mottagare (konsument). Färgteorierna presenterar de värden och associationer som 

designern använder sig av för att kommunicera ett budskap. Designern skapar en produkt för ett 

varumärke och väljer färger som skall kommunicera värden till konsumenten. Konsumenten 

betraktar produkt och färg och går sedan igenom köpprocessen innan ett köpbeslut fattas. I 

köpprocessen läggs stor vikt vid steg tre, Evaluation of alternatives, där alternativen representerar 
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konkurrerande produkter med normativ färgsättning. Färgen på produkten utgör det attribut som 

konsumenten värdesätter utifrån sina behov. Utifrån uppdelningen av sändare och mottagare 

kommer vi även utföra de empiriska undersökningarna på designers och konsumenter. Vi studerar 

hur designern använder sig av färgteorier i sin arbetsprocess och hur detta uppfattas av 

konsumenten. Eftersom studien även undersöker normbrott testar vi hur konsumenten utvärderar ett 

normativt alternativ mot ett normbrytande alternativ vid köpbeslut. Vi vill se hur normen respektive 

normbrottet tillfredställer konsumentens behov samt skapa en djupare förståelse för dessa. I 

modellen nedan presenteras en visualisering av teorierna som också utgör motiven till den 

empiriska undersökningen.  

Figur 4: Johansson Måsén; Romberg, 2012 
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3. METOD 

I detta kapitel redovisas undersökningens genomförande. Vi inleder med att förtydliga valt 

förhållningssätt och fortsätter med motivering bakom val av metod. Slutligen diskuterar vi ingående 

hur vi gått tillväga för att samla in det data som krävts för att genomföra undersökningen samt hur 

vi analyserat den insamlade informationen. 

3.1 Förhållningssätt 

3.1.1 Positivistiskt förhållningssätt 

I vår undersökning vill vi kartlägga konsumenters uppfattning om färgassociationer och det 

normbrott vi ser, därför behöver vi förhålla oss objektiva till undersökningsmaterialet. Genom att 

upprätthålla en yttre relation till forskningsobjektet påverkar vi inte det insamlade resultatet med 

subjektiva erfarenheter.  (Patel; Davidson, 2002, s. 28). Det deduktiva angreppssätt vi använder oss 

av brukar även sammankopplas med ett positivistiskt förhållningssätt.  

 

3.1.2 Metodtriangulering 

Undersökningen utgörs av både kvalitativa och kvantitativa ansatser för att avspegla designerns 

(sändarens) och konsumentens (mottagarens) perspektiv kring färgteorier. Inom 

samhällsvetenskapen undersöks ofta ett fenomen från flera perspektiv, därför använder även vi 

olika tekniker för att analysera data till undersökningen. Eftersom det finns mycket information att 

tillgå inom färgteorier och meningsskiljaktigheter kring huruvida färg är genetiskt eller kulturellt 

betingat vill vi genom mailintervjuer riktade till yrkesverksamma designers konkretisera hur dessa 

ser på fenomenet. Det insamlade resultatet kommer främst användas för att placera färg i ett 

produktperspektiv och bilda underlag för resultatet där vi kan se hur tillämpade samt etablerade 

färgteorierna är bland designers och konsumenter. Frågeformuläret som är riktat till konsumenter är 

semistrukturerat och innehåller således både slutna och öppna frågor. Svaren kommer bearbetas för 

att få fram både statistiska svar samt data som kommer bearbetas genom att analysera 

meningsinnehållet. Inslag av både kvalitativa och kvantitativa ansatser sker i de flesta 

undersökningar och är därför eftersträvansvärt även i vår undersökning (Johannessen; Tufte, 2003, 

s.78). 
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3.1.3 Deduktiv ansats 

Ansatsen utgår från teorier om färg och dess inverkan på konsumenter för att sedan studera om 

dessa överensstämmer med den yrkesverksamma designerns val av färg och konsumentens 

uppfattning av dem. Utifrån tidigare teorier härleds antaganden som prövas empiriskt med 

vetenskapliga metoder (Patel; Davidson, 2002, s. 23). Vi tittar på om de generella påståenden som 

finns kring färgteorier bekräftas av empirin eller inte (Johannessen; Tufte, 2003, s.35). Ytterligare 

teorier vi använder oss av är kommunikationsprocessen och köpbeslutprocessen.  

 

3.1.4 Källkritiska regler 

För att kunna bedöma om fakta från sekundärdata är sannolika tar vi reda på när och var 

dokumentet tillkommit samt upphovsmannens ställning (Patel; Davidson, 2003, s. 64). Information 

vi hämtar från icke-vetenskapliga tidskrifter är således författade av etablerade personer verksamma 

inom designbranschen. Vi är medvetna om att den information vi tillhandahåller från 

yrkesverksamma designers är subjektiva ställningstaganden och att dessa inte kan svara för en hel 

yrkeskår, därför använder vi främst informationen i syfte att fördjupa vår kunskap kring hur dessa 

arbetar med färg. Utformandet av frågeformuläret som är riktat till konsumenter baseras på 

väletablerade teorier och forskning kring färgassociationer och fyller på så vis kraven på reliabilitet. 

 

3.1.5 Reliabilitet, validitet och överförbarhet 

Det är centralt att vi undersöker det vi avser att undersöka, då uppfyller vi validitetskravet. Till det 

hör att vi måste motverka osäkerheten vid datainsamlingen genom att genomföra undersökningen 

på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att vi har god reliabilitet. Validitet och reliabilitet står i ett visst 

förhållande till varandra vilket betyder att för att veta vad vi mäter så bör mätningen vara 

tillförlitlig. Vi försäkrar oss om att uppfylla kraven för validitet genom att utforma frågeformulären 

utifrån den teoretiska ram vi utgår från i undersökningen. Frågeformulären uppfyller på så sätt en 

innehållsvaliditet genom att vi utgår från tidigare teorier om färg, köpbeslut och 

kommunikationsprocessen, då det är dessa områden vi vill testa på konsumenterna.  

Tillförlitligheten eller reliabiliteten handlar om hur väl vår datainsamlingsmetod motstår 

slumpinflytanden av olika slag. Det reslutat vi samlar in från respondenterna kan innehålla både 
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individens ”sanna värde” och ett ”felvärde”. Eftersom vi samlar in data genom frågeformulär skulle 

ett felvärde i vårt fall främst bero på brister i insamlingsinstrumentets tillförlitlighet. 

Frågeformuläret är upprättat i ett webbaserat analysverktyg som vi har möjlighet att gå in och 

bevaka samt att respondenten enbart har möjlighet att gå in och svara på frågeformuläret en gång 

vilket säkerställer att det inte sker en dubblering av svar. Vi är dock medvetna om att då vi använder 

frågeformulär är det svårt att kontrollera tillförlitligheten i förväg, dock strävar vi efter att på alla 

sätt försäkra oss om att respondenterna uppfattar frågeformuläret som vi tänkt oss. Det gör vi 

genom att upprätta tydliga instruktioner samt att frågornas formulering inte går att missuppfatta. Vi 

bör även utforma frågeformuläret på ett logiskt sätt som gör den lätt att besvara. 

Vid kvalitativ forskning är överförbarhet ett begrepp som passar bättre. Den insamlande 

informationen från de öppna svarsalternativen i frågeformuläret kommer även att bearbetas 

kvalitativt. Här är den interna logiken i analysen i fokus, det betyder att en god kvalitativ analys 

kännetecknas av en god inre logik där de tolkningar vi presenterar bör byggas under så att läsaren 

kan bilda sig en egen uppfattning av trovärdigheten. Vi kan säkerställa detta genom att presentera 

en fullständig sammanställning av alla öppna svar samt att vi noga beskriva forskningsprocessen 

(Patel; Davidson, 2003, s. 98-106). 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Mailintervju med designers 

Genom att kontakta yrkesverksamma designers strävar vi efter att få tillgång till deras erfarenheter 

kring färgsättning och kunskap om motiven bakom färgval. Vi får på så sätt en förankring till hur 

dessa strategiskt arbetar med färg. Frågorna utgår från vad tidigare vetenskaplig forskning 

diskuterar kring färgernas betydelse samt det normbrott vi ser på den svenska marknaden. Vi ställer 

frågor om hur färgvalsprocessen går till, om färgernas traditionella symbolik är en avgörande faktor 

vid val av färg, samt färg som en medfödd eller social konstruktion. På grund av deras ställning, roll 

och kunskap vill vi låta dem svara fritt och inte binda dem till slutna svarsalternativ varför vi väljer 

en mailintervju med öppna frågor. Den information vi erhåller tillför en djupare förståelse kring hur 

väl de integrerade färgteorierna är i designerns konstnärliga process och en ökad förståelse för färg 

ur ett produktperspektiv.  
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Vi har fått svar från yrkesverksamma som arbetar med varumärkesbyggande åtgärder i form av 

produktdesign, förpackningsdesign, utveckling av grafiska profiler eller industridesign. Dessa är 

verksamma på Formal Design AB, Christian Halleröd design, Asta form och Helikopter Brand 

Design. 

Här bör nämnas att det ändå är konsumenterna vi i huvudsak ska studera i vår undersökning vilka vi 

främst kommer att testa de tidigare teorierna på. Informationen som vi samlar in från 

yrkesverksamma kommer vara till större användning i ett senare analysskede då vi även tagit del av 

konsumenternas åsikter. 

 

3.2.2 Frågeformulär till konsumenter  

I denna del av undersökningen är det aktuellt att studera ett större antal respondenter för att få en 

mer övergripande bild om hur konsumenter agerar utifrån färg och färgnormer. Därför genomförs 

denna del av undersökning med ett frågeformulär som riktar sig till potentiella konsumenter för 

utvalda produkter. För att stärka reliabiliteten för val av metod redovisar vi tillvägagångssätt, 

tankegångar och motiv bakom val av frågor och visuell utformning.  

Vi har valt att utforma frågeformuläret med hjälp av ett webbaserat verktyg vid namn Enalyzer 

Survey Solution för att underlätta datainsamling samt analys. Respondenten har då haft möjlighet 

att själv välja när hen vill besvara formuläret samt fått behålla sin anonymitet.  

Frågeformuläret är uppdelat i två delar som bearbetas separat. I del 1 vill vi undersöka 

färgassociationer i ett icke-produktrelaterat sammanhang för att testa färgteorierna på 

respondenterna. I del 2 undersöker vi hur respondenterna förhåller sig till färg i ett produkt- och 

konsumtionsperspektiv samt reaktioner kring normbrott. I den inledande delen av frågeformuläret 

ställs frågan ”Vilken färg associerar du till följande känsla?”. Vi har avgränsat undersökningen till 

de sex elementarfärgerna eftersom alla färger utgår från dessa. Två produktrelevanta känslor 

plockas ut som enligt teorin associeras till de kulörta samt okulörta elementarfärgerna. Genom att 

låta den tillfrågade välja vilken färg de associerar till respektive känsla får vi svar på hur medveten 

konsumenten är om färgernas betydelse samt om vissa färger är mer betydelseladdade än andra.  
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Utvalda känslor för respektive färg är, (Sisefsky, 1995, s. 72-74): 

 renhet = vit 

 auktoritet = blå 

 mystik = svart 

 allvar = röd 

 ömhet = grön 

 kommunikation = gul 

 stabilitet = blå 

 naturlighet = grön 

 kyla = vit 

 snabbhet = gul 

 impulsivitet = röd 

 avhållsamhet = svart 

 

I del 2 av frågeformuläret ställs den tillfrågade inför ett köpbeslut med frågan ”Vilken av dessa 

produkter skulle du välja att köpa?”.  Respondenten får välja mellan två visuellt utformad 

produkter, en med en normativ färg och en med en normbrytande färg. Efter det valda köpbeslutet 

följer öppna frågor om varför den tillfrågade valt, respektive inte valt de olika produkterna, 

”Beskriv varför du valde denna produkt:” och ”Beskriv varför du inte valde den andra produkten:” 

På så sätt ges svar på vilken attityd konsumenten har till normen och normbrottet samt vilka 

faktorer som spelar in i köpbeslutet.  

Frågeformuläret utgår från fyra olika kategorier; teknikprodukt, hygien- och hälsoprodukt, logotyp, 

och livsmedelsförpackning. Produkterna är valda utifrån kategorier där det råder mycket normativa 

färgsättningar på den svenska marknaden. Valet baseras även på att det finns en klar kännedom 

kring produkterna vilket gör att respondenterna kan relatera till dem. 

 TV – apparaten, där endast färgerna svart, vitt och grått finns representerade. Detta är färger 

som associeras till bland annat lyx, renhet, avhållsamhet och mystik. På ett funktionellt plan 
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kan det tänkas att dessa färger utgör normen då de inte konkurrerar med färgerna som visas 

på bildskärmen. 

 Eltandborsten, där blått och grönt i olika nyanser i kombination med vitt dominerar. Dessa 

färger associeras till renhet, känslighet, sanning och auktoritet vilket således är relevanta 

associationer till en hygien- och hälsoprodukt som ska inge förtroende. 

 Apoteksföretag, där grönt och vitt dominerar i grafiska profiler och butiksmiljöer. Färgerna 

associeras till ömhet, vila, naturlighet, renhet och oskuld vilket mycket väl kan kopplas till 

det sortiment som finns på ett apotek. Inom denna bransch kan också Apoteket AB satt en 

standard då de under en längre period hade monopol på marknaden. 

 Ketchupflaska där rött utgör färgnormen. Hos denna produkt speglar också färgen på 

förpackningen innehållet. Rött associeras förutom till tomater till instinkt, sexualitet, kraft 

och mod vilket kan kopplas till matens livsuppehållande och energigivande egenskaper och 

hungern som ett av människans mest primitiva behov. 

Dessa produkters färgnormer motsvarar mycket väl de känslor som associeras till respektive färg 

enligt färgteorierna. Genom att ge den tillfrågade ett alternativ som avviker från dessa normer får vi 

svar på hur betydelsefull färgens association är för respektive produkt samt vilken inverkan det 

normbrytande, nyskapande och innovativa har på konsumenten.  

Bilderna på produkterna i frågeformuläret är identiska oavsett färg. De är utformade i Adobe 

Photoshop med minimalt formuttryck för att låta färgerna tala och på så sätt utgöra den avgörande 

faktorn som genererar i ett köpbeslut. 

 TV -apparaten. Den normbrytande färgen är rött som associeras till kraft och mod vilket 

således är en färg som konkurrerar med färgerna på bildskärmen och sticker ut i en 

rumsmiljö. 



                                     

18 
 

 

 Eltandborsten. Den normbrytande färgen är svart och associeras till död och mystik vilket 

klingar dåligt i kombination med en hygien och hälsoprodukt. 

 Apotekslogotyp. Den normbrytande färgen gul associeras till snabbhet, falskhet, feghet och 

vansinne vilket inte fungerar ihop med apotekens hälsogivande och vårdande ställning där 

tillförlitligheten är A och O. 

 

 Ketchupflaska. Den normbrytande färgen är blå vilket är en svår färg att använda inom 

livsmedelsbranschen då det inte finns någon blå mat i naturen. Den blå färgen 

kommunicerar också illa med det röda tomatbaserade innehållet.  

Frågeformuläret avslutas med frågor om ålder, kön och sysselsättning då det är relevant att se om 

attityd och kunskaper kring färg och normer har koppling till dessa faktorer.  
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3.2.3 Analysmetod av resultat 

Svaren från de yrkesverksamma kommer jämföras och analyseras utifrån meningsinnehåll för att 

skapa en bild av färgens betydelse i arbetsprocessen samt deras uppfattning till normer och 

normbrott. 

De slutna svaren i del 1 i frågeformuläret till konsumenter har vi bearbetat som kvantitativ data 

genom att räkna hur antalet kvinnor och män valt att associera känslor till en färg. Vi har även 

procentuellt räknat ut hur det totala antalet respondenter valt att svara.  

Svaren från de öppna frågorna i del 2 har vi valt att analysera utifrån meningsinnehåll, vilket 

innebär att vi koncentrerar oss på innehållet i det insamlade datamaterialet (Johannessen; Tufte, 

2003, s.109).  Här är vi intresserade av att studera vad respondenterna grundar sina val i samt se om 

det finns likheter mellan kön, åldersgrupper och sysselsättning. Bildfrågorna har bearbetats var för 

sig genom att inledningsvis dela upp respondenterna i två grupper, de som valt en normbrytande 

produkt/inte valt en normbrytande produkt. Vi vill närmare analysera ställningstagandet hos den 

grupp respondenter som valt de normbrytande färgsättningarna och har därför delat upp denna 

grupp i variablerna man/kvinna.  Hos dessa variabler har vi även tittat på olika värden som 

innefattar ålder och sysselsättning för att se om det finns samband mellan dessa. 

I diskussionskapitlet redovisar vi resultatet i förhållande till de teorier vi utgår från för att sedan 

övergå till slutsatserna där vi jämför resultatet med den tidigare problemdiskussionen. Där reder vi 

ut hur det resultat vi kommer fram till bekräftar eller säger emot tidigare forskning. 

 

3.2.4 Urval 

Eftersom vi utgår från det normbrott vi observerar på den svenska marknaden avgränsar vi 

undersökningen till respondenter bosatta i Sverige. Vid val av population avgränsar vi oss således 

till att undersöka hur konsumenter bosatta i Sverige associerar färger eftersom det är på den svenska 

marknaden vi ser normbrottet ske. Tidigare forskning beskriver att det finns kulturella skillnader 

mellan hur vi förhåller oss till färger, vi är intresserade av att titta på hur individer bosatta i Sverige 

generellt förhåller sig till färg och om det finns mönster i deras agerande på marknaden. Av den 

orsaken är vi inte inriktade till en särskild konsumentgrupp, kriteriet är enbart att respondenten är 

bekant med utvalda produkter. Vi avgränsar undersökningen till att fokusera på hur färg 

kommunicerar med konsumenter inom produkt- och förpackningsdesign, samt grafiska profiler. Val 
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av produktkategorier utgår därför från produkter som har en starkt etablerad färgsättning på 

marknaden. 

Tidigare forskning har särskilt uppvisat att kön är en faktor som ofta avgör färgsättningen på 

produkter varför vi anser att det är viktigt att få en relativt jämn fördelning mellan kvinnliga och 

manliga respondenter. Ålder är även en variabel som har diskuterats varför vi även vill ha en 

spridning mellan olika åldersgrupper.  

Vi använder oss av ett bekvämlighetsurval då vi valt att nå ut till respondenterna genom att lägga ut 

det webbaserade frågeformuläret på det sociala mediet Facebook där vi har uppmanat intresserade 

att delta i en undersökning som handlar om färg. Ytterligare information om undersökningen har vi 

inte lämnat för att respondenterna ska behålla sig objektiva. Inledningsvis bestämde vi oss för att 

samla in svar från 100 stycken respondenter för att förenkla det statistiska arbetet genom att se ett 

svar som en procent. Med tanke på att vi vill uppnå en relativt jämn fördelning mellan män och 

kvinnor samt ålder har vi låtit frågeformuläret vara tillgängligt tills vi uppnått detta mål. Vi stängde 

undersökningen då vi fått in 121 stycken svar och uppfyllt en jämn fördelning mellan manliga och 

kvinnliga respondenter. 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel redovisar vi det insamlade resultatet från frågeformulären till designers och 

konsumenter. Inledningsvis redogör vi för de yrkesverksammas reflektioner kring färg och 

färgnormer för att sedan övergå till den stora delen av underökningen som är riktad till 

konsumenter. I konsumentundersökningen redovisas först de slutna svarsalternativ och sedan de 

öppna frågorna . 

 

4.1 Resultat från designers 

ANNIKA STÅHLGREN: ART DIRECTOR OCH GRAFISK FORMGIVARE                   
ASTA FORM                                                     
 

1.     HUR GÅR FÄRGVALSPROCESSEN TILL? 

Färgvals processen handlar helt och hållet om känsla. Och inte så mycket om själva färgerna utan 

mer om att hitta  rätt valörer. Dvs jag utgår från om det är en ljus, mustig, dov, klar, dämpad, 

skrikig eller mörk skala som är känslomässigt relevant för just den produkten/kunden. Själva 

färgvalet och kombinationer av färger kommer senare.  

   

2.     VAD ÄR MOTIVEN TILL VALET AV FÄRG? (EX. ESTETIK, KONSUMTION…) 

Återigen känslan. Att det känns rätt snarare än ser rätt ut. En broschyr för en begravingsbyrå 

känns sällan rätt om jag väljer en (lime)grön. En dämpad (oliv)grön däremot känns mer rätt. 

 

 3.     ANSER NI ATT FÄRGER ÄR VÄRDESKAPANDE? 

Inte färgerna i sig, utan åter igen är det den relevanta känslan som är värdeskapande. Och rätt 

nyans är självklart en del i detta, men bara en del. 

 

 4.     ANVÄNDER NI ER AV FÄRGERNAS SYMBOLIK VID VAL AV FÄRG? 

Njae, det kan jag inte säga. Inte så att jag tänker "jag tar blått för det är kallt och lugnande". 

Återigen är det själva känslan och valören (dov, klart, mörk, ljus etc) som är viktigare än själva 

färgen. Men det är klart, om jag ska göra något som andas natur så väljer jag oftast valörer och 

valörer/färger som är kopplade till naturen och inte i första hand associerar till plast. 

 

5.     TROR NI ATT UPPFATTNINGEN OM VAD FÄRGER KOMMUNICERAR ÄR MEDFÖDD ELLER EN 

SOCIAL KONSTRUKTION? 

Båda delarna. Hur man uppfattat färg beror på vilka referenser och erfarenheter man har. Vissa av 

dessa är "medfödda" i den mening att att jorden är konstruerad på ett visst sätt. Exempelvis att 

färgen röd signalera fara är medfött, i och blodet som rinner är rött och ett blödande sår regarerar 
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människor instinktivt på som en stor fara för liv och lem. Andra uppfattningar om färg är socialt 

betingade beroende på vilka vilka egenskaper ett samhälle kopplat till en färg.  

 

6.     ANSER NI ATT DET FINNS ETABLERADE FÄRGNORMER INOM DESIGN? 

Ja, självklart finns det det. Inom vissa områden är färgskalan väldigt snäv, inom andra områden 

betydligt mer tillåtande. På senare tid har jag jobbat mycket med ekologiska produkter och där är 

grönt väldigt etablerat.  

  

7.     NÄR VÄLJER NI ATT FÖLJA FÄRGNORMER OCH NÄR VÄLJER NI ATT BRYTA DEM? 

Som sagt, det är egentligen inte själva färgerna som är det intressanta utan valörerna. Det är 

lättare att bryta mot själva "färgnormerna" än "valörnormerna".   

 

 

 

FREDRIK GOFFHE: DESIGN DIRECTOR OCH FOUNDING PARTNER                    

 FORMAL DESIGN                                                    

 

1. HUR GÅR FÄRGVALSPROCESSEN TILL? 

Process vid fritt färgval:Mappning av relevanta bilder på moodboard, renderingar och skisser, 

färgprover på papper, alt upplackade prover. På en vanlig produkt ser man ofta resultatet först när 

modell är lackerad. 

 

2. VAD ÄR MOTIVEN TILL VALET AV FÄRG? (EX. ESTETIK, KONSUMTION…) 

Emotionella reaktioner på färg. Varumärkes historik /arv, Koder / konventioner inom en 

produktkategori, Koder / konventioner tillhörande materialkategori, Färgpsykologi, Decorum (för 

vissa produkter finns tabun som inte får brytas). 

Funktionellt relaterat, t ex att en produkt för byggarbetsplatser gärna ska ha stark färg så att den 

syns ute. 

 

3. ANSER NI ATT FÄRGER ÄR VÄRDESKAPANDE? 

Ja 

 

4. ANVÄNDER NI ER AV FÄRGERNAS SYMBOLIK VID VAL AV FÄRG? 

ja 

 

5. TROR NI ATT UPPFATTNINGEN OM VAD FÄRGER KOMMUNICERAR ÄR MEDFÖDD ELLER EN 

SOCIAL KONSTRUKTION? 

Både och 
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6. ANSER NI ATT DET FINNS ETABLERADE FÄRGNORMER INOM DESIGN? 

Givetvis 

 

7. NÄR VÄLJER NI ATT FÖLJA FÄRGNORMER OCH NÄR VÄLJER NI ATT BRYTA DEM? 

Beroende på vad situationen kräver, vad syftet är. 

T ex för att styra konsumenters uppmärksamhet när de upplever en produkt 

 

 

 

CHRISTIAN HALLERÖD: DESIGNER 

CHRISTIAN HALLERÖD DESIGN 

 

1.  HUR GÅR FÄRGVALSPROCESSEN TILL?  

Ofta ett samarbete med kunden. 

Jag väljer kulörer och presenterar ett förslag, sen diskuterar vi det och jobbar vidare. 

Målar, lackar, testar fram prover för utvärdering. 

 

2.  VAD ÄR MOTIVEN TILL VALET AV FÄRG? (EX. ESTETIK, KONSUMTION…) 

Olika i olika projekt, ibland en funktion andra gånger ren estetik. 

 

3. ANSER NI ATT FÄRGER ÄR VÄRDESKAPANDE? 

Ja, absolut. 

 

4.  ANVÄNDER NI ER AV FÄRGERNAS SYMBOLIK VID VAL AV FÄRG? 

Snarare i form av varma och kalla färger. 

Inte djupare/andligare... 

 

5.  TROR NI ATT UPPFATTNINGEN OM VAD FÄRGER KOMMUNICERAR ÄR MEDFÖDD ELLER EN 

SOCIAL KONSTRUKTION? 

Medfött, men i vuxen ålder såklart ett uttryck i erfarenheter och bakgrund.  

 

6. ANSER NI ATT DET FINNS ETABLERADE FÄRGNORMER INOM DESIGN? 

?, vet ej. 

 

7.  NÄR VÄLJER NI ATT FÖLJA NORMER OCH NÄR VÄLJER NI ATT BRYTA DEM? 

Beroende på produkt, projekt & uppdragsgivare. 
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EVA STRANDBERG ANDERSON: SENIOR DESIGNER  

HELIKOPTER BRAND DESIGN 

 

1. HUR GÅR FÄRGVALSPROCESSEN TILL?  

När det gäller förpackningar så inventerar vi befinlig produktserie, finns flera olika smaker etc, hur 

särskiljer vi produkterna/smakerna? Viktigt är ju att det skall hålla ihop men inte se exakt likadant 

ut. Logotyper/profiler som är mitt område handlar mycket om att fördjupa sig i 

verksamhetsområdet. Utifrån en kommunikativ breif utkristalieras ofta en palett. Färger har ju 

olika psykologiska betydelser. Vissa områden är ju konservativa och då kanske man måste ta 

hänsyn till detta. Har man ett kreativare varumärke kan man ta ut svängarna. Kort och gott så får 

man väga uppdragsgivare med produkten. 

 

2. VAD ÄR MOTIVEN TILL VALET AV FÄRG? (EX. ESTETIK, KONSUMTION…) 

Estetik är ju grundläggande. Men målgrupp, värumärkesbyggande särskiljande design , "mode" är 

andra. 

 

3. ANSER NI ATT FÄRGER ÄR VÄRDESKAPANDE? 

Absolut. Identitetens byggklotsar - typo, färg, grafiska element, bildid, språkid osv alla bidrar till ett 

varumärkes tillkomst och utveckling 

 

4. ANVÄNDER NI ER AV FÄRGERNAS SYMBOLIK VID VAL AV FÄRG? 

Så gott som alltid. Mycket intressant!! 

 

5. TROR NI ATT UPPFATTNINGEN OM VAD FÄRGER KOMMUNICERAR ÄR MEDFÖDD ELLER EN 

SOCIAL KONSTRUKTION? 

Jag var på en föreläsning som handlade om färgpsykologi. Jag tror definitivt på detta. Vi har 

färgkoder i generna som vi reagerar på fastän vi kanske inte alltid är medvetna om det. 

 

6. ANSER NI ATT DET FINNS ETABLERADE FÄRGNORMER INOM DESIGN 

Ja och dom slåss man mot hela tiden. Ibland vågar man föreslå alternativa färgkombinationer 

ibland inte. 

 

7. NÄR VÄLJER NI ATT FÖLJA FÄRGNORMER OCH NÄR VÄLJER NI ATT BRYTA DEM? 

När man känner att man får en uppdragsgivare som är modig och har en tro på vad han gör och 

vad vi gör. En spännande produkt ger alltid energi. 
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4.2 Resultat från konsumenter 

 

ANTAL RESPONDENTER: 121 stycken 

 

KÖN: 

 

 

 

 

ÅLDER: 

 

 

Kvinnor: 72 st 

Män: 49 st 

10-15 år: 1 st 

16-20 år: 2 st 

21-25 år: 28 st 

26-30 år: 37 st 

31-35 år: 23 st 

36-40 år: 7 st 

41-45 år: 4 st 

46-50 år: 3 st 

51-55 år: 5 st 

56-60 år: 4 st 

61-65 år: 4 st 

66-70 år: 1 st 
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SYSSELSÄTTNING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1  Resultat av färgassociationer - del 1 

 

På frågan ”Vilken färg associerar du till följande känsla?” framkom följande svar. De fetstilta 

färgerna symboliserar rätt svar enligt färgteorierna: 

 

RENHET 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
114 1 0 0 5 1 0 
 
AUKTORITET 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
1 50 0 30 34 2 4 
 
MYSTIK 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
3 65 2 25 11 16 1 
 
ALLVAR 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
3 61 5 31 11 6 4 
 
ÖMHET 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
24 1 15 35 14 26 6 

Heltid: 64 st 

Deltid: 7 st 

Studerar: 23 st 

Studerar och arbetar: 19 st 

Arbetslös: 2 st 

Annat: 6 st 
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KOMMUNIKATION 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
6 7 20 26 27 30 5 
 
STABILITET 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
4 20 5 3 53 31 5 
 
NATURLIGHET 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
18 2 4 0 4 85 8 
 
KYLA 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
39 3 2 0 71 0 6 
 
SNABBHET 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
5 9 40 53 5 5 4 
 
IMPULSIVITET 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
2 1 38 65 4 10 1 
 
AVHÅLLSAMHET 
Vit Svart Gul Röd Blå Grön Bortfall 
66 16 7 9 17 5 1 
 

 

4.2.2 Resultat av färgnormer – del 2 

Inför ett köpbeslut av normativa och normbrytande produkter valde respondenterna enligt följande. 

De fetstilta alternativen utgör de normbrytande alternativen. 

 

TV: 

Svart Röd  Bortfall 

107 st. 14 st. 0 st.   

 

APOTEK: 

Gult Grönt Bortfall  

2 st. 116 st. 3 st. (valde båda) 

 



                                     

28 
 

TANDBORSTE: 

Blå/vit Svart/vit Bortfall 

89 st. 30 st. 2 st. (valde båda) 

 

KETCHUPFLASKA: 

Röd Blå Bortfall 

117 st. 3 st. 1 st. (valde båda) 

 

 

Vi har tittat närmare på meningsinnehållet kring val av produkter för att få en djupare förståelse för 

bakomliggande motiv till köpbeslut. Nedan följer ett urval av de mest tongivande svaren från 

respondenterna: 

KOMMENTARER OM DEN SVARTA TV: N: 
 
 
SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM VALT SVART TV: 
 
Stilren, ser ut som en tv ska göra. 

Klassisk och passar alltid in i rummet. 

snyggare 

stilren, klassisk, normal, vanlig, enkel, fungerar överallt, till alla andra färger 

Den är mer harmonisk som TV, själva TVn "syns" inte utan det är TV-bilden som syns. 

Klassiskt med svart. Passar med alla övriga inredningsgärger 

Neutral. Svart passar till allt. 

Funktionalitet: Den svarta färgen skapar i mitt tycke en bättre ram runt bilden samtidigt som den 

är mer neutral än den röda. Sen även ett estetiskt val, svart före rött. 

Stilren, funkar bäst med resten av inredningen och en neutral färg man inte tröttnar på. 

Smälter bättre in i omgivningen 

Jag vill helst inte att TV'n "sticker ut", det hade gärna fått vara helvit i ram och skärm, för att  

svårt för mej att matcha en röd tv i mitt vardagsrum. och jag vill vill att tvn ska smälta in inte sticka 

ut som blickfång. 

Clean design 

Den är enkel, och om man har den i ett rum (som man alltid har) går den att matcha till resten av 

möbleringen 

gillar diskret design 
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SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM INTE VALT SVART TV: 

 

inte annorlunda 

Tråkig och för vanlig...  

En tv som alla andra har. 

Den stack inte ut 

För att den är tråkig. 

Det skulle jag kunna ha gjort, den är "vanlig", men den andra är finare. 

För vanlig.  

Den ser mer trist ut. 

Har precis en sådan redan. Så har redan valt den tidigare. Men den röda sticker ut mer, och jag 

gillar att sticka ut. 

Helsvart skärm när den inte är påslagen ser trist ut 

Den är bara svart och dyster. 

För att "alla" tv-apparater är svarta och det är så himla tråkigt. Det är ju förstås inte ramen man 

tittar på, utan bilden i tvn, men när den är avstängd är det ju betydligt snyggare med en röd tv än 

en svart. 

 
 

KOMMENTARER OM DEN RÖDA TV:N: 
 

SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM VALT RÖD TV: 
 
annorlunda 

Gillar lite färg på tillvaron :) Känns mer designad.  

Tycker om rött o den lyser upp. Kul! 

Den stack ut. 

För att den är röd 

Den är fin. Jag har precis en sådan hemma. 

Den är snygg.  

Har en svart TV men har precis införskaffat ett rött digitalpiano. Pianot tillsammans med TV:n till 

höger och mina svarta möbler - mums! 

Lite annorlunda , ovanlig , cool, tuff design 

Jag tycker om färg! 

Den är rolig att se på och ger en färgklick i rummet  även när den inte är påslagen. 

Den ser inte så tråkig ut när den är avstängd 

Röd är min favoritfärg, samtidigt är det en fin detalj med röd kant runt. 

Blir mer som en inredningsdealj 
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SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM INTE VALT RÖD TV: 

 

En röd ram, snyggt vid en första anblick, men sjukt störigt efter några dagar, eller kanske timmar. 

Jag vill inte ta hänsyn till färgen röd när jag ska inreda resten av rummet. 

Skulle bli störd av den röda skärmen. 

stressig, skrikig, ful, sticker ut för mkt, tvn är inte konst el ngt man vill att ska ta för mkt 

uppmärksamhet 

På samma sätt som jag valde den svarta TVn valde jag bort denna. För här är det TV-ramen som tar 

för stor plats i sinnet/medvetandet. Om jag tittar på TV vill jag titta på TV-bilden, inte en TV-ram 

Inte snyggt med en bred ram i utstickande färg som dominerar och förminskar bildskärmen, i alla 

fall utseendemässigt. 

För "skrikig" för något så fult som en tv. Vill att den mer ska smälta in bland resten av inredningen. 

Skulle tröttna på färgen.  

Den kräver mer av inredningen och känns som den har en modefärg som kommer bli omodern 

nästa år. Svart är alltid inne. 

Det röda är det ögat uppfattar först vilket bidrar till att ramen runtomkring upptar ögats reaktion 

och uppmärksamhet 

Den är för dominant 

Det röda ser störande ut. 

 

 

KOMMENTARER OM DEN GRÖNA APOTEKSLOGOTYPEN: 
 
SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM VALT GRÖN APOTEKSLOGOTYP: 
 
En logotyp som känns igen och representerar trygghet. 

Känns rent och sjukhus.. :P 

inarbetad trygghetskänsla antar jag 

Jag tänker på sjukvård/apotek i koppling till grönt 

Igenkänningsfaktorn och känslan av genuinitet. 

Skönare att vila blicken på. Förknippas mer med den färg jag är van vid att "apotek" skrivs med. 

grönt har jag alltid associerat med apotek och sjukvård, då de loggorna tidigare har varit gröna. 

Grön känns mer naturligt 

Grönt känns lugnt och behagligt, tryggt, säkert 

trovärdig, klassisk, naturnära, varm, ren, känner igen färgerna 

Det känns tryggare och mer stabilt. 

Trygghet, professionalism. 

Mer förtroendeingivande. 

Grön färg är trygg och stabil, jag gissar att Apoteket vill verka så naturnära som möjligt, både 

gällande produkter och miljötänk. 
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SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM INTE VALT GRÖN APOTEKSLOGOTYP: 

 

För att jag associerar grönt med naturen och jag vill antagligen inte köpa naturligt framtaget 

läkemedel om jag tex skulle lida av svår sjukdom. 

ett ord: mainstream. 

 

 

KOMMENTARER OM DEN GULA APOTEKSLOGOTYPEN: 
 
SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM VALT GUL APOTEKSLOGOTYP: 
 
Kan inte välja på dessa. Grönt av tradition men för lite info om valen  

Nyskapande, alla apotek har ju gröna skyltar för att det symbolisera lugn, natur, renlighet osv osv 

osv väldigt mainstream om ni frågar mig. 

Jag associerar gult med sjukvården 

Beror inte på färg utan innehållet 

Tycker båda är lika förtroendeingivande.  

 

 

SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM INTE VALT GUL APOTEKSLOGOTYP: 
 
kanske, men jag tror det handlar om vano 

Det känns inte som något man litar på. 

Obekant att se "apotek" i gult.. 

känns inte lika seriöst 

inte lika traditionellt 

Gul associerar jag med sjukdom 

Gult signalerar: varning 

stressig, skrikig, billig, lågbudget, oseriös, vinstdrivande 

Gult känns lite vagt och osäkert. 

Verkar oseriöst. 

Oseriöst. 

Jag känner inte igen loggans färg. 

Ovanligt 

Otydlig logga, dum design 

Inte tillförlitligt med gul skylt, nästan som en varningssignal. Känns som en tillfällig ersättningsskylt 

för den ordinarie gröna : ) 
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KOMMENTARER OM DEN BLÅ/ VITA ELTANDBORSTEN: 
 
SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM VALT BLÅ/ VIT ELTANDBORSTE: 
 
Man förknippar denna med de klassiska märkena samt vackrare färg. 

kändes fräschare 

fräschare 

Blått är en perfekt killtandborstfärg 

Känns fräsch. 

känns rent. Kopplar denna tandborste till varumärket oral b. 

utstrålar renhet, fräsch, ny 

Mitt val här är nog tvådelat. Dels känns eltandborstar även kognitivt betingat med den blåa färgen. 

Samtidigt som att vit och blått har en fräschare känsla än svart/vit. 

Känns fräschare. 

Känns mer badrum. 

Känns renare, vana 

den verkar fräschast 

ren och fräscht med vitt o blått. Den blå färgen syftar till vatten och renhet, det vita till fräscha vita 

tänder . 

 

 

SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM INTE VALT BLÅ/ VIT ELTANDBORSTE: 
 
Känns lite eurodesign, som att tillverkaren vill att den ska kännas fräschare. 

Blått, ser ut som en moderat. 

Den blå ser billigare ut 

En ful tandborste vill jag inte ska synas mycket och det tycker jag den blåa gör. 

Tråkigt med gamla vanliga 

Ful färg, den svarta är mer annorlunda 

Ser likadan ut som alla andra tandborstar 

Trist 

Känns classic och inte så  annorlunda. /  

Matchar inte min inredning 

Mainstream, i en större familj där flera har eltandborstar så löper det en större chans att tappa 

bort sin om alla har blåa/vita som de flesta eltandborstar ser ut. 

Jag kunde lika väl valt den blå, men den såg så tråkig ut. 
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KOMMENTARER OM DEN SVARTA ELTANDBORSTEN: 
 
SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM INTE VALT SVART ELTANDBORSTE: 
 

ser lättare smutisg ut, vilket kanske är bra för den övre delen som går att byta men itne för den 

adnra delenr. 

Torkad tandkräm plus svart=no no 

Tråkig 

färgen svart tilltalar mig inte när det kommer till tandborstar, kan ha att göra med att man inte ser 

den färgen lika ofta när det kommer till tandborstar 

blir tänderna svarta om jag använder den? känns smutsigare, ovant 

Jag valde inte svart/vit utöver varför jag valde den blå/vita, att svart/vit assoiceras lätt med smuts, 

och det vill man få bort FRÅN tänderna. Medan om man använder svart/vit-tandborste så lägger 

man till det i tänderna. Det låter väldigt konstigt nu när jag tänker efter men tankarna när det 

gäller sådant här är sällan logiska 

Påminner om något man inte vill ha "i tänderna". 

Skulle se smutsigare ut. 

Ovanligt 

känns inte så hygienssisk 

 

 

SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM VALT DEN SVART / VITA ELTANDBORSTEN: 

Kan tänka mig båda, den blåa känns klassisk och den finns ju i handeln. Har inte sett svart/vit, men 

tänker att det är tillräckligt litet avsteg från hur jag är van att se en eltandborste så att den 

fortfarande är intressant. Det är en tillräckligt liten förändring, skulle den vara röd eller gul skulle 

det nog inte funkat.. 

Enkel. 

Stilren 

Svart passar till allt. Verkar mer exlusiv 

den är svart så den sticker inte ut. 

Nytänkande men fortfarande lätt att koppla ihop med tandborstning 

Passar in i badrummet. 

Annorlunda. 

Diskret 

jag tycker den är snyggare och en tandborste syns ju i badrummet 

känns ovanligt med en svart. Mer design! 

Känns fin att ställa framme i badrummet  

Mycket snyggare. 

Cool 
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Den blåa borde man välja, för det är så man brukar se tandborstar, i vita och blåa nyanser. Men på 

denna prdukt skulle det kännas kul med ett nytt uttryck med mer stilrena färgkombinationer. 

Utseendet skulle även på andra sätt kunna utvecklas, formmässigt osv. 

 

 

KOMMENTARER OM DEN RÖDA KETCHUPFLASKAN: 
 

SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM VALT RÖD KETSCHUPFLASKA: 
 
Eftersom ketchup är rött 

För att tomater är röda -> Ketchup (bör) förbli rött då. Jag vet att ketchup ofta innehåller tillsatser 

för färgens skull. 

Förmodligen av vana. Om jag letar ketchupflaska på affären så letar jag efter röd flaska. 

Tomater är röda och därför passar det bäst att ha en röd flaska till ketchupen. 

Känns mest naturligt. 

Tomat = Röd.. Naturligt.  

Man är van vid att ketchupflaskor är röda så det känns tryggast. 

naturlig och tomatig 

Ketchup är gjort på tomater, tomater är röda och därför upplever jag flaskan som att den 

innehåller naturliga ämnen och inte massa E ämnen och andra konstiga tillsatser 

Ketchup är röd! Helst ska ju själva flaskan vara transparant så att man ser hur mkt som är kvar, 

men röd alla dagar i veckan framför en blå flaska. 

Ketchup är gjort av röda tomater inte blåa smurfar. 

 

SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM INTE VALT RÖD KETSCHUPFLASKA: 

 

För att den köper man ju alltid annars. Även om den kanske ser aptitligare ut. 

Beror inte på färg utan innehållet 

tråkigt 

 

 
KOMMENTARER OM DEN BLÅ KETCHUPFLASKAN: 
 

SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM VALT BLÅ KETSCHUPFLASKA: 
 

Intressant 

För att det är spännande att något som är så förknippat med rött som ketchup är blått. Det är så 

fel att det blir roligt. 

Beror inte på färg utan innehållet 
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SVAR FRÅN RESPONDENTER SOM INTE VALT BLÅ KETSCHUPFLASKA: 

 

För långt i från vad flaskan faktiskt innehåller, skulle kanske kännas naturligt om det fanns blåa 

tomater! 

Tomat = Blå.. Tror inte det va:P Känns kemiskt..  

Ser ut som rengöringsmedel 

Konstgjort 

Tomat = Blå.. Tror inte det va:P Känns kemiskt..  

Blå färg är inte naturlig bland livsmedel, t.o.m. blåbär är väl med lila egentligen? T.o.m. flugor 

undviker blått, därför hade man ofta blåmålade dörrar till ladugårdarnas mjölk kammare. Blå färg i 

mat känns giftig och farlig! 

Känns onaturlig och faktiskt äcklig 

Den blå flaskan ger intryck av att vara tandkräm eller liknande. 

Blå ketchup känns väldigt artificiellt. 

den ser lite ut som rengöring och inte mat 

ser ut som om det skulle vara gen-modifierad ketchup i den.. 

...varför då ha en blå flaska som inte associerar alls med produktinnehållet? 

känns kemiskt att äta en blå ketchupflaska 

Kemiskt, vad för giftigt finns i den flaskan undrar man 

blå känns giftig 

 

4.2.3 Resultat av brutna färgnormer  

Då en relativt stor del av respondenterna valt en röd TV och en svart/vit eltandborste har vi 

sammanställt dessa respondenters svar i nedanstående redovisning. Se bilaga 2. 

 

Röda TV:n 

Av samtliga respondenter valde 14st. den röda TV:n. Av dessa valde 6 personer även den svart/vita 

eltandborsten. 

 Könsfördelning: 8 st. är kvinnor, 6 st. är män. 

 Åldersfördelning: 11 st. av respondenterna är över 30 år. 4 st. är över 50 år. 

 Sysselsättning: 10 st. arbetar heltid, 2 st. arbetar deltid, 2 st. gör annat. 
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Svart/vita eltandborsten 

Av samtliga respondenter valde 32 st. den svart/vita eltandborsten. Av dessa valde 5 personer även 

den röda TV:n. 3 st. valde även den gula apotekslogotypen. 1 person valde även den blå 

ketchupflaskan. 

 Könsfördelning: 17 st. är kvinnor, 15 st. är män.  

 Åldersfördelning: 17 st. mellan 22-30 år, 15 st. mellan 31-54 år.  

 Sysselsättning: 19 st. arbetar heltid, 3st. arbetar deltid, 3 st. studerar, 7 st. studerar och 

arbetar. 
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5. ANALYS AV RESULTAT 

 

5.1 Analys av konsumenternas färgassociationer – del 1 

 

Resultatet av färgassociationerna visar inga större skillnader mellan kvinnor och män, se bilaga 1. 

Av de tillfrågade associerade 94,2 % renhet till färgen vit vilket visar en mycket stark koppling 

mellan färg och känsla. 70,3 % associerades grönt med naturlighet vilket också tyder på en relativt 

stark association. 53,7 % associerade svart med mystik och 53,7 % associerade rött med 

impulsivitet. Resterande resultat har visat en låg association mellan färg och känsla då de visat ett 

resultat under 50 %. 

För att se om vissa färger har en större benägenhet än andra att associeras till särskilda känslor har 

vi räknat ut genomsnittet mellan de två rätta svaren enligt färgteorin inom respektive färg. Detta 

visar att vit har starkast associativt värde för respondenterna och den minst associativa färgen visade 

sig vara gul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Analys av konsumenternas färgnormer – del 2 

 

För att få en förståelse för de val respondenterna gjort vill vi studera bakomliggande behov och se 

om det finns gemensamma nämnare hos dessa. 

 

 

   Vit  

  Grön  

  Röd  

  Blå  

  Svart  

  Gul  

  63,22 % 

  45,86 % 

  39,67 % 

  35,95 % 

  33,47 % 

  24,80 % 
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TV:n 

Majoriteten av respondenterna motiverar sitt val av svart TV med att den ser ut som en TV ska 

göra, att den är stilren, klassisk, diskret och neutral. Många påpekar också att den passar bäst in i 

inredningen och inte sticker ut. De som inte valde den svarta TV:n menar att den är tråkig, dyster, 

inte sticker ut, är för vanlig och trist. 

Respondenterna som valde den röda TV:n motiverar sitt val med att den är annorlunda, mer 

designad, snygg, cool och att respondenten gillar färg. Många pekar även här på inredningsaspekten 

och menar att en röd TV ger en färgklick i rummet och att den inte är lika tråkig när den är avstängd 

i jämförelse med den svarta TV:n. De som inte valde den röda TV:n menar att den är stressig, 

dominant, störig, tar för mycket uppmärksamhet och svår att kombinera med övrig inredning. 

Respondenternas kommentarer kring TV:ns färgsättning tenderar att belysa objektets synlighet i 

rummet som den primära faktorn som konsumenten förhåller sig till. Detta ter sig både som en 

negativ och positiv faktor vid ett köpbeslut. 

 

Apotekslogotypen 

Respondenterna som valt den gröna apotekslogotypen motiverar sitt val med att den känns trygg, 

behaglig, naturlig, professionell och förtroendeingivande. Många menar också att de agerat utifrån 

en vana. De få respondenter som valt gul apotekslogotyp tycker att den gröna är mainstream och 

naturlig i negativ bemärkelse. Dessa respondenter motiverar sitt val av den gula logotypen med att 

den är nyskapande och att de associerar färgen till sjukvård. De som inte valt gul logotyp menar att 

den känns oseriös, vag, billig, vinstdrivande och signalerar varning.  

Den primära faktorn för valet av apotekslogotyp är således förtroende och vana. 

 

Eltandborsten 

Respondenterna som valde den blå/vita eltandborsten motiverar till stor del valet med att den känns 

fräsch och ren. De respondenter som valt den svart/vita eltandborsten menar däremot att den 

blå/vita ser billigare ut, att den är tråkig och inte matchar inredningen i badrummet. De motiverar 

sitt val av den svart/vita eltandborsten med att den är annorlunda, cool, mer design, snygg och fin 
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att ställa framme i badrummet. Respondenterna som valde den blå/vita tycker däremot att den 

svart/vita känns smutsig och ohygienisk.  

Här är den stora faktorn för val av blå/vit eltandborste fräschhet och renhet medan den svart/vita 

valts utifrån estetiska aspekter.  

 

Ketchupflaskan 

Majoriteten av respondenterna valde den röda ketchupflaskan med argumentet att tomater är röda 

och att det känns mest naturligt. De få respondenter som valde den blå ketchupflaskan menar att den 

röda är tråkig och att ”den köper man ju alltid annars”. Dessa respondenter tycker att den blå 

ketchupflaskan är intressant och ”... så fel att det blir roligt”. Många av respondenterna som valde 

den röda tycker att den blåa flaskan känns kemisk, artificiell och associerar den framför allt med 

gift, rengöringsmedel och tandkräm och kopplar inte färgen till produktinnehållet. 

Den primära faktorn för val av ketchupflaska är således att den relaterar till röda tomater som utgör 

innehållet.   

 

5.4 Analys av brutna färgnormer 

 

Vi har valt att särskilt analysera svaren från de respondenter som valt de normbrytande alternativen 

för att se vad företag och varumärken kan tjäna på att använda en normbrottstrategi. Eftersom 

tidigare forskning kring färgteorier är tydligt genusfokuserat har vi segmenterat svaren mellan hur 

kvinnliga och manliga respondenter i denna grupp har valt att svara. Vi har även studerat 

åldersfördelning bland dessa för att se om attityden kring färgsättning skiljer sig mellan en äldre och 

yngre målgrupp, samt deras sysselsättning för att se om även det är en faktor som inverkar vid val 

av produkt och grafisk profil. 

 

Röda TV:n 

Respondenterna som valde den röda TV:n och där med var positivt inställda till att bryta mot 

normen inom denna produktkategori motiverade valet med att den kändes annorlunda, mer 

designad, utstickande, kul, snygg, och cool. Många motiverade valet av svart TV med att den färgen 
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är mer funktionell med tanke på att den är mer diskret. Samtidigt motiverade några på samma sätt 

att en röd TV även uppfyller en estetisk funktion då den är avstängd. Kvinna, 64 år: ”den är rolig att 

se på och ger en färgklick i rummet även när den inte är påslagen”. 

  

Svart/vita eltandborsten 

Vid val av den svart/vita tandborsten är kvinnornas kommentarer baserade på produkten yttre, de 

som valt den svart/vita produkten beskriver den som snyggare, finare, stilren, exklusiv, mer ovanlig, 

mer design. Svaren berör även praktiska aspekter så som att den matchar badrumsinredningen och 

känns fin att ställa fram. Flera av respondenternas färgval utgörs även av att den är mer annorlunda 

och ovanlig samt att det känns kul med ett nytt uttryck med stilrena färgkombinationer. Kvinna, 26 

år: ” jag tycker den är snyggare och en tandborste syns ju i badrummet”.  

Männens val av eltandborste utgår även här mycket ifrån det estetiska, många menar att svart är 

snyggare och finare. Ytterligare värdeord som används är nytänkande, intressant och coolt. Somliga 

har svarat att färgen spelar mindre roll kring denna produkt men att svart är en färg som fungerar 

och skulle kunna väljas vid ett köp eftersom den inte avviker för mycket från den klassiskt blå/vita 

färgsättningen. Man, 24 år: ”Nytänkande men fortfarande lätt att koppla ihop med tandborstning”. 
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6.  DISKUSSION 

 

Syftet med denna diskussion är att se hur väl färgteorierna, köpbeslutprocessen och 

kommunikationsprocessen stämmer överens med resultatet i vår undersökning. Först behandlar vi 

de svar vi fått från mailintervjuerna för att sedan gå in på svaren från frågeformuläret till 

konsumenterna. Vi avslutar diskussionen med att jämföra kommunikationen mellan designer och 

konsument samt vad varumärken kan tjäna på att använda en normbrytande färgsättning. 

 

6.1 Diskussion om designers 

Då vi endast varit i kontakt med fyra designers är vi medvetna om att dessa inte kan svara för en hel 

yrkeskår, därför behandlar vi svaren med försiktighet. Vi anser dock att deras åsikter och 

yrkeserfarenheter är relevanta och tillför intressant och viktig information. 

Eftersom denna del av undersökningen utfördes i syfte att skapa en bild av hur yrkesverksamma 

tänker vad gäller färgsättning ur ett produktperspektiv har vi valt att studera hur dessa förhåller sig 

till etablerade färgteorier eller om detta inte är något som inverkar. Diskussionen berör således 

frågorna: ”Vad är motiven till valet av färg?”, ”Använder ni er av färgernas symbolik vid val av 

färg?” samt ”Anser ni att det finns etablerade färgnormer inom design?”.  

Det finns en koppling mellan hur de yrkesverksamma valt att svara och hur tidigare teorier 

diskuterar färg. De svar vi fick berör aspekter som att valet baseras på den känsla som ska 

återspeglas i produkten, ”en broschyr för en begravningsbyrå känns sällan rätt om jag väljer en 

(lime)grön. En dämpad (oliv)grön däremot känns mer rätt”. Valet baseras även på de emotionella 

reaktioner som färg väcker, vilket är något som är starkt etablerat i vår kultur och något 

färgteorierna står för. Att färgen ska fylla en funktion är också en faktor som beaktas, exempelvis att 

en produkt för en byggarbetsplats gärna ska ha en stark färg så att den syns ute. Färgteorierna talar 

starkt för detta och pratar om plussidans färger, vilket är starka färger i gult och rött som stimulerar 

sinnet. Teorierna diskuterar även att människan agerar instinktivt på vissa färger, som rött vilket 

signalerar fara. 

Här var svaren inte helt entydiga. Känslan och valören (dov, klart, mörk, ljus) har större betydelse 

framför själva färgen är en aspekt som diskuterar även här. Är det en produkt som ska andas natur 

kommer valet av färg utgå från något som kan kopplas till naturen vilket tydligt visar att färgvalet 
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associeras till olika känslor och värden, vilket kan kopplas till färgteorierna. Det betonas dock från 

ett håll att färgvalet inte baseras på ett andligt plan, utan snarare i form av varma och kalla färger. Vi 

ser ändå att symboliken är en faktor som beaktas och som de yrkesverksamma är medvetna om.  

Det råder en ganska klar åsikt om att det finns etablerade färgnormer. Dock finns det även 

oklarheter. Det visar sig att inom vissa områden är färgskalan väldigt snäv, exempelvis inom 

området för ekologiska produkter där grönt är väldigt etablerat medan andra områden är mer 

tillåtande. De teorier som finns är således något som flera yrkesverksamma förhåller sig till.  

I samtliga svar ser vi att designern är medveten om att färg kommunicerar olika värden. Sett ur 

kommunikationsprocessen är färg ett medie som designern framför ett budskap genom. Färgen har 

symbolvärden och utgör således ett viktigt attribut för en varumärkesidentitet och är nödvändig att 

uppmärksamma i konsumentens köpbeslutsprocess. Den inledande frågan: ”Hur går 

färgvalsprocessen till?” bevisar att den yrkesverksamma beaktar kundens intresse. Färgvalet är ofta 

ett samarbete med kunden där designern presenterar ett förslag för kunden, som man sedan jobbar 

vidare med innan ett beslut kan fattas. Uppdragsgivaren har alltså en inverkan vid valet av färg. 

 

6.2 Diskussion om konsumenter 

I undersökningen skedde det mesta bortfallet i del 1, då några respondenter valde att klicka i flera 

svarsalternativ. Dessa svar har plockats bort. I del 2 skedde det också bortfall men vi har ändå valt 

att använda de öppna svaren då vi anser att dessa tillför viktig information. Med tanke på att vi 

tillämpade ett bekvämlighetsurval uppnådde vi inte en exakt uppdelning mellan kvinnor och män, 

dock blev fördelningen ändå relativt jämn och påverkade inte resultatet negativt. 

Endast 4 av 12 känslor visade ett samband mellan känsla och färgteori då över 50 % av 

respondenterna valt rätt svar enligt färgteorierna. Undersökningen visar att konsumenten i stor 

utsträckning inte bekräftar färgteorierna då färgerna i många fall kommunicerar fel associationer 

eller ger mycket inkonsekventa svar. Vissa känslor tenderade att skapa förvirring då det finns ett 

synonymt samband mellan känslorna i färgteorierna. Exempelvis kan vi se att allvar kopplades till 

svart som associeras till död, i stället för rött. Även känslorna kyla och svalka kan ha skapat 

förvirring då de är synonymer. Trots att undersökningen gav ett lågt antal rätt svar enligt 

färgteorierna kan vi alltså ändå se synonyma tendenser som bekräftar teorierna.  

Färg visar stor kommunikativ innebörd i del 2 av undersökningen. Här visar respondenterna en stor 
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benägenhet att beskriva produkternas färgsättning med olika associationer. Exempelvis visade 

apotekslogotypen och eltandborsten på många entydiga känslor. Den gröna apotekslogotypen 

associerades framför allt med trygghet men också med genuinitet, naturlighet, trovärdighet och flera 

menade att vana har en inverkan. Den gula logotypen associerades i stor utsträckning med sjukdom 

och flera påpekade att den inte kändes seriös. Den blå/vita eltandborsten associerades framför allt 

till fräschhet medan många tyckte att den svarta färgen kändes smutsig och inte lämplig för att 

rengöra tänder med. 

Utmärkande är att gult fick ett lågt snitt i del 1 av undersökningen men associerades med rätt 

känslor i del 2, falskhet och lågpris. Även grönt associerades rätt i de öppna svarsalternativen i del 

2, med exempelvis trygghet som motsvarar teorin. Detta visar trots resultatet av färgassociationer i 

del 1 att färgerna har en stor associativ inverkan på de tillfrågade. Associationerna tenderar att 

framträda tydligare då färgen kopplas till en produkt, ett sammanhang eller en funktion. Färgen har 

således en mycket stor associativ inverkan på konsumenterna i vår undersökning och spelar stor roll 

i utvärdering av alternativ innan ett köpbeslut fattas. De associationer som framkom i vår 

undersökning kan däremot inte alltid kopplas till de traditionella färgteorierna, exempelvis nämns 

inte fräsch som en association till färgen blå, eller smuts och klassisk till färgen svart. Vi kan därför 

se att färgteorierna är något förlegade och är i behov av att moderniseras för att bättre anpassas till 

marknad, kultur och målgrupp. 

Del 2 av undersökningen visar att respondenterna har en stor medvetenhet om etablerade 

färgnormer och är i de flesta fall ovilliga att bryta mot dessa. Särskilt ketchupflaskan och 

apotekslogotypen visade ett starkt normativt agerande och vi ser att det är svårare att bryta så 

radikalt mot normer inom dessa kategorier. Blått är svårt att använda inom livsmedelsbranschen och 

inom denna produktkategori var respondenterna eniga om att blått kändes artificiellt och giftigt. Blå 

är inte en naturlig färg på födoämnen vilket antagligen lett till dessa associationer. I det här fallet 

gillade inte konsumenterna att färgen på förpackningen var en annan än innehållet. 

Hos den röda TV:n och svart/vita eltandborsten fanns en benägenhet att bryta mot normen. Vid val 

av den röda TV:n ser vi ingen märkbar skillnad mellan hur kvinnor och män svarat. Resultatet tyder 

dock på en något högre ålder bland dessa respondenter då majoriteten är över 30 år och 4 st. är över 

50 år. Av de som valde den röda TV:n är 10 av 14 personer heltidsarbetande varför de flesta av 

respondenterna som valde den röda TV:n följaktligen har en stabil inkomst. 

Gemensamt för respondenterna som valde den röda TV:n är att de tyckte att den var mer estetiskt 
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tilltalande än den svarta. De menade att det var en bra sak om TV:n syntes och stack ut i rummet 

och beskrev den som kul, snygg och cool. Att den röda färgen associeras till kraft och mod ansågs i 

detta fall som något positivt och är ett attribut som tillfredställer behovet av en färgklick i 

vardagsrummet. I vår undersökning skulle det finnas möjligheter för en aktör att locka 11,5 % av 

marknaden genom att erbjuda konsumenter en TV-apparat med röd färgsättning. Baserat på denna 

undersökning anser vi att den svenska TV-marknaden är mogen att följa vågen av normbrytande 

produkter.  

Vid val av den svart/vita eltandborsten är könsfördelningen också jämn. Det intressanta i denna del 

är att här representeras även en yngre åldersgrupp vilket inte visar på något åldersrelaterat samband. 

Benägenheten att bryta normen är inte beroende av ålder. Dock ser vi en tendens till att även denna 

konsumentgrupp har en relativt stabil ekonomi vilket således kan vara en inverkande faktor. Sökta 

fördelar är i detta fall estetiska attribut och en vilja att matcha eltandborsten med badrumsinredning. 

Aktörer på teknikmarknaden har möjlighet att locka 26,4 % av konsumenterna genom att utöka sitt 

sortiment med en svart/vit eltandborste. Då behovet av en estetiskt tilltalande produkt är stor är 

detta något man kan utnyttja. Genom att utstråla nya värden genom den svarta färgen finns 

möjligheter att nå nya kundgrupper och försäljningskanaler. Vi anser att denna marknad är mogen 

för att bryta mot etablerade färgnormer. 

 

6.3 Vad tjänar varumärken på att bryta mot normen? 

Vi menar att det är mycket viktigt för designern att identifiera vilka behov konsumenten vill 

uppfylla med ett köp av en produkt och hur starka dessa behov är. I undersökningen av 

eltandborsten kunde vi se att fräschhet hade stor betydelse vid ett köpbeslut vilket kan te sig ganska 

logiskt då det är en hygienprodukt. Samtidigt visade det sig att över 26,4 % av de tillfrågade även 

värderade det estetiska och tyckte att en svart eltandborste bättre uppfyllde behovet av en kul, snygg 

och designad produkt som man hellre ville ha framme i badrummet. Dessa behov värderades alltså i 

dessa fall högre än hygien och fräschhet. Färg är således en bärare av värden och har en stor 

kommunikativ förmåga vilket bekräftar kommunikationsprocessen mellan designer och konsument.  

Vi kan fastslå att färg spelar en mycket stor roll i ett köpbeslut och att konsumenten lägger in många 

värderingar i produktens färg. Gamla vanor, likt de Apoteket AB etablerat, har också en stor 

inverkan och kan på så sätt göra det svårt för ett nyetablerat varumärke att vara först ut på 

marknaden. Vi kan se att konsumenten motiverar sitt val av produkt utifrån olika behov och valde i 

undersökningen den färg som symboliserar de fördelar och attribut som bäst tillfredställer behovet. 
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Om färgnormer ska brytas måste färgen uppfylla och symbolisera ett nytt behov. Färgen blir främst 

en beklädnad av ett brott av behovsnormer snarare än ett isolerat fenomen. Detta motsvarar mycket 

väl det tredje steget i köpbeslutprocessen som berör utvärdering av alternativ och tillfredställelse av 

behov.  

Genom att bryta mot färgnormer kan designern göra konsumenten uppmärksam på nya behov och 

värderingar. Exempelvis hade säkerligen ingen konsument haft behovet av en cool tandborste innan 

de sett en cool tandborste. Varumärken kan på så sätt i längden ändra konsumentens ideal genom 

”Shift the buyers ideals”. Om ett varumärke har en produkt med en ny funktion, ett nytt 

användningsområde, för en ny marknad eller målgrupp är det till stor fördel för varumärket att 

markera dessa nya värden med en normbrytande färg. Det förutsätter att dessa värden symboliserar 

behovet som konsumenten vill tillfredställa och att den nya färgen kan kopplas till dessa värden. 

Sammanlagt visar brott mot färgnormer en symbolik med design, nytänkande, kul och coolt vilket 

är mycket positiva värden att associeras med för de flesta varumärken. 
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7. SLUTSATSER 

 

I vårt avslutande kapitel redovisar vi våra slutsatser genom att återkoppla resultatet till den 

forskning vi lyfter fram i problemdiskussionen. Syftet är att jämföra resultatet med tidigare studier 

inom ämnet för att se om vår undersökning bekräftar eller förkastar tidigare forskning. 

Inledningsvis redogör vi för mailintervjuerna för att sedan övergå till frågeformuläret.  

 

Det visade sig att de flesta yrkesverksamma instämmer med den forskning som bedrivits inom 

området, det vill säga att färg fungerar som ett värdeskapande attribut. Från ett håll betonades det 

ändå att det bara är en del av designprocessen som handlar om att välja rätt nyans, främst handlar 

det om att få fram en relevant känsla, det är känslan som är värdeskapande.  

De yrkesverksamma är rätt eniga om att vi uppfattar olika färger både som något medfött och som 

en social konstruktion. Medfött i den mån att människan instinktivt reagerar på färgen röd som 

exempelvis blod, vilket signalerar fara. Socialt betingat anser de att färgassociationer är genom att 

det beror på vilka referenser, erfarenheter och bakgrund man har. Här ser vi ett samband med 

tidigare forskning där det finns två läger i diskussionen.  

Tidigare forskning har inte berört det faktum att det finns färgnormer, mailintervjuerna visar dock 

att det finns en medvetenhet och kunskap inom området. Färgnormer visar sig vara lättare att bryta 

än valörnormer. Att begå ett normbrott beror även på vad situationen kräver och vad syftet är. 

Produkt, projekt och uppdragsgivare inverkar och är således i designerns åtanke. Valet av färg kan 

också handla om att styra konsumenters uppmärksamhet när de upplever en produkt. De 

yrkesverksamma utgår mycket från att kommunicera med konsumenten vilket bevisar att de är 

medvetna om att det finns olika typer av konsumenter på marknaden.  

I del 1 av undersökningen ville vi testa färgassociationer hos respondenter bosatta i Sverige för att 

se om det finns tydliga associationer mellan färg och känsla. Det visade sig att endast 4 av 12 

känslor gav över 50 % rätt svar. Resultatet bekräftar således inte färgteorierna och vi ser i detta fall 

inte att färg har en konsekvent inverkan i förhållande till känslor.  

I del 2 ser vi dock att färger har en associativ inverkan på konsumenter och på köpbeslut vilket 

bekräftar det tidigare undersökningar visar. Associationerna skedde när färgen kopplades till en 

produkt vilket är viktigt att förstå med tanke på tidigare studier som belyser att färg fungerar som en 
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viktig konkurrensfördel. I denna undersökning tillför vi hur färg kommit att associeras till olika 

produktkategorier och vi kan se att färg har en mycket stor innebörd. Vikten av produktens 

färgsättning är mycket stor för att kommunicera med konsumenten på rätt sätt. 

Tidigare forskning visar att färgernas betydelse och estetiska signaler varierar utifrån variablerna, 

kön, etnicitet, ålder, religion, språk och värderingar. I vår undersökning har vi studerat variablerna 

kön, ålder och sysselsättning och ser inget starkt samband hos ett specifikt kön varken när det gäller 

färgassociationer eller benägenhet att bryta mot normer. Tidigare diskussioner kring färgsättning 

och vilket kön produkten är riktad till känns därför förlegad. Vi kan däremot se att en äldre 

åldersgrupp valde att konsumera en röd TV, vilket bekräftar tidigare forskning som säger att det 

finns skillnader mellan hur man tolkar färgens estetiska signaler beroende på ålder. Vårt resultat 

tillför även att sysselsättning har en betydelse då respondenter med heltidsarbete i större 

utsträckning valde att bryta mot normer och således tolkade färgens signaler på ett avvikande sätt.  

Vår undersökning berör ett ämne som delvis inte studerats i tidigare forskning. Den forskning som 

gjorts har mestadels handlat om de emotionella värden som en enskild färg utstrålar. Nyans, 

mättnad, ljushet, förhållande till färg och position vid val av produkt, samt shoppingkontextens 

färgsättning är även något tidigare forskning redovisar. Hur färg har skapat normer inom olika 

produktkategorier och hur konsumenter förhåller sig till ett normbrott är ett nytt område vilket gör 

det svårt att jämföra med tidigare forskning. 

Vi ser att färg har en stark kommunikativ och associativ innebörd och detta bekräftas av både 

designers och konsumenter. Undersökningen visar att färg spelar en stor roll i konsumentens 

köpbeslut, därför är färgnormer intressant att vidare utforska. Genom fler studier inom detta område 

kan teorier om färg uppdateras för att bättre anpassas till dagens marknad och konsument. Vi ser att 

konsumenter i vissa fall välkomnar ett normbrott därför är även detta ett ämne väl värt att vidare 

studera. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

FRÅGEFOMULÄR OM FÄRG 

VÄLJ EN FÄRG SOM DU ASSOCIERAR TILL FÖLJANDE KÄNSLA. 

RENHET  

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej            

 

AUKTORITET  

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej 

 

MYSTIK  

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej 

 

ALLVAR   

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej                 

 

ÖMHET   

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej 

 

KOMMUNIKATION         

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej 

 

STABILITET     

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej                 

 

TRYGGHET  

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej 

 

KYLA       

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej 

 

SNABBHET   

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej                 

 

IMPULSIVITET  

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej 

 

AVHÅLLSAMHET  

Vit Svart Gul Röd Blå Grön Vet ej 
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VILKEN AV FÖLJANDE TV-APPARATER VÄLJER DU ATT KÖPA? 

 

                                              Svart Röd 

 

Varför valde du denna TV? 

Varför valde du inte den andra TV:n? 

 

 

VILKET AV DESSA APOTEK VÄLJER DU ATT HANDLA HOS? 

                       

                                              Gul Grön 



Varför valde du detta apotek? 

Varför valde du inte det andra apoteket? 
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VILKEN AV DESSA ELTANDBORSTAR VÄLJER DU ATT KÖPA? 

 

                                            Vit/ Blå  Vit/ Svart 



Varför valde du denna eltandborste? 

Varför valde du inte den andra eltandborsten? 

 

VILKEN AV DESSA KETCHUPFLASKOR VÄLJER DU ATT KÖPA? 

                                                      Blå Röd 

 

Varför valde du denna ketchupflaska? 

Varför valde du inte den andra ketchupflaskan? 
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ÅLDER: _______ år 

 

KÖN: 

Kvinna Man 



SYSSELSÄTTNING: 

Arbetar heltid Arbetar deltid Studerar Studerar och arbetar Arbetslös Annat 



 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 

Resultat av färgassociationer i förhållande till kön: 

RENHET: vit 

 

 

AUKTORITET: blå 
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MYSTIK: svart 

 

 

 

ALLVAR: röd 
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ÖMHET: grön 

 

 

 

KOMMUNIKATION: gul 
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STABILITET: blå 

 

 

 

 

NATURLIGHET: grön 
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KYLA: vit 

 

 

 

 

SNABBHET: gul 
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IMPULSIVITET: röd 

 

 

 

 

AVHÅLLSAMHET: svart  
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Bilaga 3 

Brutna normer 

Respondenter som valt en röd TV och eventuellt annan normbrytande produkt: 

 
Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: gillar lite färg på tillvaron :) känns mer 

designad. 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: tråkig och för vanlig... 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? blå/vit 

svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: färgen spelar ingen roll i detta fallet för mig. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: färgen spelar ingen roll i detta fallet för mig. 

Ålder: 24   Kön: Man   Sysselsättning: Arbetar heltid 
 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: den stack ut. 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: den stack inte ut 

Ålder: 27   Kön: Man   Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: har en svart tv men har precis införskaffat 

ett rött digitalpiano. pianot tillsammans med tv:n till höger och mina svarta möbler - mums! 

beskriv varför du inte valde den andra tv:n: har precis en sådan redan. så har redan valt den 

tidigare. men den röda sticker ut mer, och jag gillar att sticka ut. 

Ålder: 31   Kön: Man   Sysselsättning: Arbetar heltid 

      
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: annorlunda 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: inte annorlunda 

Ålder: 32   Kön: Man   Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: för att den är röd 
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Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: för att den är tråkig. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: annorlunda. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: trist 

Ålder: 33   Kön: Man   Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: den ser inte så tråkig ut när den är avstängd 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: helsvart skärm 

Ålder: 69   Kön: Man   Sysselsättning: Annat 

 

 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: röd är min favoritfärg, samtidigt är det en fin detalj med röd 

kant runt. 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: för att "alla" tv-apparater är svarta och det är så himla 

tråkigt. det är ju förstås inte ramen man tittar på, utan bilden i tvn, men när den är avstängd är det 

ju betydligt snyggare med en röd tv än en svart. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: snyggare kontrast. tändernagår från svarta till att bli 

vita! 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: jag kunde lika väl valt den blå, men den såg 

så tråkig ut. 

Ålder: 23   Kön: Kvinna    Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: den är fin. jag har precis en sådan hemma. 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: det skulle jag kunna ha gjort, den är 

"vanlig", men den andra är finare. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? svart/vit 

Veskriv varför du valde denna eltandborste: finare. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: tråkigare. 

Ålder: 31   Kön: Kvinna    Sysselsättning: Arbetar heltid 
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Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: den är snygg. 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: för vanlig. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: snygg 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: för vanlig 

Ålder: 40   Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar deltid        arbetslös 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: tycker om rött o den lyser upp. kul! 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: en tv som alla andra har. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: passar in i badrummet. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: fel blå färg. 

Ålder: 43   Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: jag tycker om färg! 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: den ser mer trist ut. 

Ålder: 45 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Arbetar heltid  

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: lite annorlunda , ovanlig , cool, tuff design 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: så ser ju alla ut 

Ålder: 58  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: den är rolig att se på och ger en färgklick i 

Rummet även när den inte är påslagen. 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: den är bara svart och dyster. 

Ålder: 64  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar deltid 
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Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: blir mer som en inredningsdealj 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: typisk tv 

Ålder: 66 år  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Annan 

 

 

Respondenter som valt en svart/vit eltandborste och eventuellt annan normbrytande produkt:  

 
 
 

Vilket av dessa apotek skulle du välja att handla hos? Gul 

Beskriv varför du valde detta apotek: nyskapande, alla apotek har ju gröna skyltar för att det 

symbolisera lugn, natur, renlighet osv osv osv väldigt mainstream om ni frågar mig. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Den är mer Metal, om Möterhead hade gjort en 

Limited Edition Tandborste hade den sett ut sådär. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Mainstream, i en större familj där flera har 

eltandborstar så löper det en större chans att tappa bort sin om alla har blåa/vita som de flesta 

eltandborstar ser ut. 

Ålder: 23  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Blå/vit         Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Färgen spelar ingen roll i detta fallet för mig. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Färgen spelar ingen roll i detta fallet för mig. 

Ålder: 24  Kön: Man   Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Nytänkande men fortfarande lätt att koppla ihop med 

tandborstning 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Tråkigt med gamla vanliga 

Ålder: 24  Kön: Man  Sysselsättning: Studerar och jobbar 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Enkel. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Känns lite eurodesign, som att tillverkaren 

vill att den ska kännas fräschare.26 

Ålder: 26  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 
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Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Blå/vit     Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Kan tänka mig båda, den blåa känns klassisk och den 

finns ju i handeln. Har inte sett svart/vit, men tänker att det är tillräckligt litet avsteg från hur jag 

är van att se en eltandborste så att den fortfarande är intressant. Det är en tillräckligt liten 

förändring, skulle den vara röd eller gul skulle det nog inte funkat.. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Se svar ovan 

Ålder: 27  Kön: Man  Sysselsättning: Studerar och jobbar 

 

 

 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Detta var svårt val, jag vet inte. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: vet inte 

Ålder: 28  Kön: Man  Sysselsättning: Studerar 

 
 
 

Vilket av dessa apotek skulle du välja att handla hos? Gul  Grön 

Beskriv varför du valde detta apotek: Kan inte välja på dessa. Grönt av tradition 

men för lite info om valen 

Beskriv varför du inte valde det andra apoteket: Se ovan. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Finare. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Fräschare. 

Ålder: 31  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: svart 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: inte svart 

Ålder: 32  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? Röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: För att den är röd 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: För att den är tråkig. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Annorlunda. 
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Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Trist 

Ålder: 33  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Svart är snyggt. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Blått, ser ut som en moderat. 

Ålder: 34  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 

 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: snygg 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: mindre snygg 

Ålder: 34  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: snygg 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: alldaglig - tråkigt 

Vilken av dessa ketchupflaskor skulle du välja att köpa? Blå 

Beskriv varför du valde denna ketchupflaska: intressant 

Beskriv varför du inte valde den andra ketchupflaskan: tråkigt 

Ålder: 34  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Cool 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Blue 

Ålder: 35  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Mycket snyggare. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Trist och vanlig färgsättning. 

Ålder: 36  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 
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Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Diskret 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Ser likadan ut som alla andra tandborstar 

Ålder: 37  Kön: Man  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Snyggare 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Traditionell 

Ålder: 22  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Studerar och jobbar 

 
 
 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: För att "alla" tv-apparater är svarta och det är så himla 

tråkigt. Det är ju förstås inte ramen man tittar på, utan bilden i tvn, men när den är avstängd är 

det ju betydligt snyggare med en röd tv än en svart. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Snyggare kontrast. Tändernagår från svarta till att bli 

vita! 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Jag kunde lika väl valt den blå, men den såg 

så tråkig ut. 

Ålder: 23  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Den blåa borde man välja, för det är så man brukar se 

tandborstar, i vita och blåa nyanser. Men på denna prdukt skulle det kännas kul med ett nytt 

uttryck med mer stilrena färgkombinationer. Utseendet skulle även på andra sätt kunna utvecklas, 

formmässigt osv. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Fulare färgkombo 

Ålder: 23  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Studerar och jobbar 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: snyggast 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: inte lika snygg 

Ålder: 24  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Studerar 
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Vilket av dessa apotek skulle du välja att handla hos? Gul 

Beskriv varför du valde detta apotek: Jag associerar gult med sjukvården 

Beskriv varför du inte valde det andra apoteket: För att jag associerar grönt med naturen och jag 

vill antagligen inte köpa naturligt framtaget läkemedel om jag tex skulle lida 

av svår sjukdom. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Matchar min inredning i badrumet 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Matchar inte min inredning 

Ålder: 24  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Studerar och jobbar 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Stilren 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Ingen speciell anledning. Den andra tilltalar 

mig mer 

Ålder: 26  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: jag tycker den är snyggare och en 

tandborste syns ju i badrummet 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: ful blå färg 

Ålder: 26  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Studerar och jobbar 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Den är snyggare. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Gillar inte blått. 

Ålder: 27  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Studerar 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

beskriv varför du valde denna eltandborste: känns ovanligt med en svart. Mer design! 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Känns classic och inte så annorlunda. 

Ålder: 27    Kön: Kvinna    Sysselsättning: Arbetar deltid 
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Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: den är svart så den sticker inte ut. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: En ful tandborste vill jag inte ska synas 

mycket och det tycker jag den blåa gör. 

Vilken av dessa ketchupflaskor skulle du välja att köpa? Blå 

Beskriv varför du valde denna ketchupflaska: För att det är spännande att något som är så 

förknippat med rött som ketchup är blått. Det är så fel att det blir roligt. 

Beskriv varför du inte valde den andra ketchupflaskan: För att den köper man ju alltid annars. 

Även om den kanske ser aptitligare ut. 

Ålder: 1984  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar deltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Snyggare färgän den blå 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Ful färg, den svarta är mer annorlunda 

Ålder: 29  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: den var snyggare 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: den andra var snyggare 

Ålder: 30  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Studerar och jobbar 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? Röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: Den är fin. Jag har precis en sådanhemma. 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: Det skulle jag kunna ha gjort, den är 

"vanlig", men den andra är finare. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Finare. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Tråkigare. 

Ålder: 31  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 

 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? Röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: Den är snygg. 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: För vanlig. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 
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Beskriv varför du valde denna eltandborste: Snygg 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: För vanlig 

Ålder: 40  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar deltid, Arbetslös 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? Röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: Tycker om rött o den lyser upp. Kul! 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: En tv som alla andra har. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Passar in i badrummet. 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Fel blå färg. 

Ålder: 43  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Svart passar till allt. Verkar mer exlusiv 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Den blå ser billigare ut 

Ålder: 52  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Känns fin att ställa framme i badrummet 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: Hade kunnat välja den blå om jag inte måste 

välja en. Snygg färg. 

Ålder: 54  Kön: Kvinna  Sysselsättning: Arbetar heltid 

 
 
 

Vilken av dessa tv-apparater skulle du välja att köpa? Röd 

Beskriv varför du valde du denna tv: Röd är min favoritfärg, samtidigt är det en 

fin detalj med röd kant runt. 

Beskriv varför du inte valde den andra tv:n: För att "alla" tv-apparater är svarta och det är så himla 

tråkigt. Det är ju förstås inte ramen man tittar på, utan bilden i tvn, men när den är avstängd är 

det ju betydligt snyggare med en röd tv än en svart. 

Vilken av dessa eltandborstar skulle du välja att köpa? Svart/vit 

Beskriv varför du valde denna eltandborste: Snyggare kontrast. Tändernagår från svarta till att bli 

vita! 

Beskriv varför du inte valde den andra eltandborsten: jag kunde lika väl valt den blå, men den såg 

så tråkig ut. 

Ålder: 23  Kön: kvinna  Sysselsättning: arbetar heltid 


