
Farvers rolle i butiksindretning 

 - The role of colors in in-store design 

 Cand. Ling. Merc. Engelsk og interkulturelle markedsstudier - CBS 

Kandidatafhandling  

Titel: Farvers rolle i butiksindretning - The role of colors in in-store design 

Navn: Roozbeh Mohammadzadeh 

Dato: 24/8/2015 

Vejleder: Tore Kristensen 

Antal tegn ekskl. forside, forfattererklæring, litteratur- og kildefortegnelser samt bilag: 
162.024 = 71 NS 

 

 

 



	  

	  

	  

	  

	  

1	  

Abstract 

 

This master thesis examines how interior colours in retail stores affect consumers both 

psychologically and physically. Previous research has shown that colours affect consumers, but 

despite this fact many retail stores in Denmark have a limited use of colour.  

This leads to interesting research areas such as the importance of culture in interior design and 

determining which colours are the most appropriate to use and combine. This also raises questions 

such as do colours have the same intended effect that we have ascribed to them? And is it possible 

to formulate certain guidelines when colors are used as a part of interior design? 

To investigate these questions above a theoretical reference frame will be used. The S-O-R model, 

which is commonly used for exploring the stimuli in physical surroundings, will be used for this 

purpose. As regards to the empirical methods, these will include a questionnaire survey, an analysis 

and comparison of two sports goods shops, and expert interviews with interior designers, a colour 

consultant, and a consumer behaviour analyst. Furthermore, previous studies within the subject will 

be reviewed and critically evaluated. 

 

The results of the research showed that colors are very context-dependent which makes it difficult 

to formulate certain rules and guidelines for its use. Besides being context-dependent, other 

variables such as the store’s brand values, the country’s culture, and natural surroundings will also 

affect the interior designer’s colour choices. Furthermore, colour association is very individual 

which also makes it difficult to generalize on the consumers’ colour associations and preferences.  

The use of colour stimuli requires great consideration in order to create a comfortable atmosphere 

that will lead to approach behaviour among consumers. If these considerations are well thought out 

and adapted to the brand then it is presumed that the store will attract many consumers and increase 

its turnover.  
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INDLEDNING	  

 

Når vi skal foretage et køb af et produkt, er det selve produktet, der er i fokus. Det vil sige, at vi 

som forbrugere kigger på produktets kvalitet og værdi (Solomon et. al., 2010). Dog har flere 

undersøgelser vist, at vi enten bevidst eller ubevidst bliver påvirket af de stimuli, som omgiver os i 

en butik (Bellizzi & Hite, 1992; Middlestadt, 1990). Et af disse stimuli er farver, og alle 

undersøgelserne når frem til de samme resultater: kolde farver såsom blå og grøn er afslappende og 

får forbrugeren til at føle sig glad og velkommen. Disse farver er ideelle at bruge i en butik, som 

ønsker at forbrugeren skal blive længere, f.eks. hvis butikken ikke vil skynde på forbrugeren eller 

sælger et dyrt produkt, hvilket kan kræve mere overvejelse end købet af et billigt produkt (Bellizzi, 

Crowley & Hasty, 1983). 

 

Varme farver bliver derimod opfattet som en aktiv farve af forbrugerne, så derfor er det passende at 

benytte disse farver, når en butik vil have forbrugeren til at foretage impulskøb (Crowley, 1993). 

Eksempler på butikker, hvor denne type forbrugeradfærd kan være ønskelig, kunne være 

Tigerbutikker og Søstrene Grene, fordi de sælger billige produkter i forskellige kategorier.  

Det er dog vigtigt at pointere, at farver påvirker os enten bevidst eller ubevidst (Elliot et al., 

2007 & Horcajo, Briñol, Petty, 2010 i Labrecque, Patrick & Milne, 2013), og fysisk og psykisk 

(Gregersen & Andersen, 2011; Boiesen, 2000). Derudover associerer alle mennesker farver med 

noget forskelligt, hvilket betyder at farveassociering og –påvirkning er individuel (Pegler, 1991; 

Birren, 1945, Interview med Erik Jaepelt fra Jaepelt). Farver er en del af et visuelt indtryk, hvilket 

betyder at de ikke står alene, men påvirker forbrugeren i samspil med andre indretningselementer 

som f.eks. musik, lyd og lys (Bell, Fisher og Loomis, 1978 & Holahan, 1982 & Ittelson et al., 1974 

i Bitner, 1992; Meerwein, Rodeck & Mahnke, 2007). 

 

På trods af disse undersøgelser er der stadig få butikker i Danmark, som bevidst bruger farver, 

selvom efterspørgslen af flere og glade farver blandt forbrugerne opstod i starten af 1990’erne. 

Kravene til butiksindretning havde ændret sig, og kunderne var ikke længere tilfredse med de hvide 
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interiørfarver, som havde erstattet den brune farve i butiksindretningen. Derfor begyndte butikkerne 

at benytte flere farver i indretningen (Rasmussen, 1993).  

Grunden til at butikkerne bruger få neutrale farver eller ingen farver skyldes praktiske grunde som 

f.eks. skiftende tøjkollektioner og butikkernes frygt for, at farverne vil fjerne fokus fra produkterne 

(Resume af interview med Mia Münster; Interview med Claus Gramstrup fra Gramstrup og CO; 

Interview med Erik Jaepelt fra Jaepelt A/S). Derfor bruger de fleste butikker neutrale farver, som 

f.eks. hvid og grå, men ifølge Natalia Khouw er farver ret essentielle, fordi de påvirker os på flere 

måder i vores hverdag:  

“What we see and interact with is in color and this includes both natural and built environments. 

About 80% of the information which we assimilate through the sense, is visual. However, color 

does more than just give us objective information about our world-it affects how we feel. The 

presence of color become more important in interior environment, since most people spend more 

time inside than outside.”(Khouw, n.a).  

Det er altså vigtigt at fokusere på interiørfarver, da vi opholder os indenfor det meste af tiden, og 

farver påvirker både vores følelser og er en del af en visuel informationskilde, som udgør 80 % af 

den information, som vi registrerer gennem vores sanser. Dette gør sig også gældende i 

butiksindretning, hvor en butik kan benytte bestemte farver som f.eks. blå og grøn til at påvirke 

forbrugernes humør og dermed købelyst, så de får lyst til at blive længere i butikken og købe et 

produkt (Bellizzi & Hite, 1992; Bellizzi et. al., 1983; Crowley, 1993; Babin et. al., 2003 og 

Middlestadt, 1990). Ifølge Boiesen (2000, s. 26) ”[…] tænker alle i farver og tager dagligt en 

række beslutninger, der er baseret på farvevalg og farveoplevelser. Alle muligheder for at bruge 

farverne som salgsargument bør derfor benyttes.” Derudover vil en butiks bevidste brug af farver 

påvirke andre indretningselementer, som f.eks. dekoration, vareoplæg og skiltning, hvilket skaber 

en visuel sammenhæng (Boiesen, 2000).  
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PROBLEMSTILLING	   	  

Tidligere undersøgelser har vist, at farver påvirker forbrugere på forskellige måder, når de skal 

foretage en købsbeslutning (Bellizzi & Hite, 1992; Bellizzi et. al., 1983; Crowley, 1993; Babin et. 

al., 2003 og Middlestadt, 1990). Resultaterne af disse undersøgelser var, at farverne blå og grøn var 

beroligende og indbydende, mens gul og rød blev opfattet som ubehagelige, men aktive farver. 

Farven rød har også skabt angst (Jacobs & Suess, 1975) og ophidselse hos mennesker (Wilson, 

1966), men nogle af undersøgelserne går flere årtier tilbage, hvorfor det vil være relevant at 

undersøge, om farver stadigvæk har den samme værdi, som vi har tillagt dem tidligere. I denne 

forbindelse vil dette speciale også undersøge, hvordan farver og farvekombinationer kan anvendes 

til at tiltrække opmærksomhed, skabe en behagelig butiksatmosfære og påvirke beslutninger hos 

forbrugerne i en købssituation. Det formodes, at en sådan afklaring af farvers 

anvendelsesmuligheder i butiksinteriør, vil svare på hvorfor farvevalget er så begrænset i danske 

butikker.  

Resultatet af disse ovenstående undersøgelser vil bidrage til en samlet forståelse af farver, som 

indretningsdesignere forhåbentlig også vil kunne drage nytte af i praksis.  

 

PROBLEMFORMULERING	  

På baggrund af ovenstående problemstilling har jeg formuleret følgende problemformulering: 

 

 

 

 

  

AFGRÆNSNING	   	  

Grundet farvers kompleksitet og dette speciales omfang har jeg valgt at begrænse mig til butikker i 

Danmark og deres brug af farver i butiksindretningen. Der vil i denne forbindelse være en analyse 

af farvekulturen i Danmark med henblik på at forstå, hvorfor der bliver benyttet få farver i 

Hvordan bliver forbrugere påvirket af farver i butiksindretningen, og kan der 

formuleres nogle bestemte regler for, hvilke farver der er bedst at benytte, når en butik 

skal indrettes ? 
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butiksindretningen i Danmark i forhold til butikker i udlandet. Derudover er det relevant at 

begrænse specialet til danske butikker, fordi det er nemmere at forholde sig til som læser af dette 

speciale. 

 

METODE	  

Først vil der blive skabt en teoretisk referenceramme, hvori dette speciale vil udfolde sig, således at 

der er et klart forståelsesgrundlag. Til dette formål vil jeg benytte S-O-R modellen, som vil blive 

beskrevet kort i slutningen af dette metodeafsnit. 

For at skabe et bredt og solidt empirisk grundlag har jeg valgt at benytte mig af flere forskellige 

primære datakilder. Først og fremmest har jeg lavet en spørgeskemaundersøgelse, som undersøger 

hvilke farver forbrugere foretrækker og hvorfor. Jeg har valgt at lave denne undersøgelse, fordi jeg 

gerne ville have et indtryk af, hvilke associationer forbrugere får, når de ser bestemte farver. En 

gennemgang og analyse af spørgeskemaundersøgelsen kommer i kapitel 6. 

Spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt som bilag 1. 

 

For at belyse min problemstilling fra flere sider har jeg valgt at interviewe fem eksperter indenfor 

mit emne. Derfor har jeg interviewet tre indretningsdesignere, en farverådgiver og en 

forbrugeradfærdsekspert, for at undersøge hvorfor butikker i Danmark ikke benytter flere farver i 

butiksindretningen, selvom flere undersøgelser har vist, at farver påvirker forbrugere under en 

købsproces. Disse interviews er transskriberet og vedlagt som bilag 2-6, og interviewspørgsmålene 

er vedlagt som bilag 23.   

Min begrundelse for at vælge en farverådgiver skyldes, at der er få farvepsykologer og –eksperter i 

Danmark, som har meget erfaring indenfor rådgivning til detailbranchen. Jeg formoder, at dette 

skyldes, at farver i butiksindretningen ikke er noget, som der er meget fokus på indenfor 

uddannelsen som indretningsdesigner. Derfor rettede jeg blikket mod Sverige, hvor der er mere 

fokus på brugen af farver, hvilket også kan ses i deres udvikling af NCS (Natural Color System), 

som vil blive gennemgået i kapitel 4. I Sverige kom jeg i kontakt med Joanna Foucard, som er 

farverådgiver. Hun rådgiver både indretningsdesignere og farvehandlere, og grunden til at jeg 

valgte at interviewe hende, skyldtes at hun beskæftiger sig med farver hver dag og har en større 
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viden og erfaring indenfor farver end indretningsarkitekter, og dermed har hun en anden tilgang til 

farver.  

 

I forbindelse med at dette speciale handler om brugen af farver i butiksindretning, så er det 

selvfølgelig oplagt og meget relevant at interviewe indretningsdesignere, som til hverdag arbejder 

med at indrette butikker og rådgive kunder med hensyn til farvevalg, lyssætning, materialer osv. 

Indretningsdesignerne har desuden direkte kontakt med butikkerne, så de har fingeren på pulsen, 

hvad angår butikkernes efterspørgsel indenfor butiksindretning, og de har en viden om, hvorfor der 

er et begrænset farvebrug i danske butikker. Jeg valgte at interviewe tre indretningsdesignere, som 

var Claus Gramstrup fra Gramstrup og Co. ApS, Erik Jäpelt fra Jäpelt A/S og Mia Münster fra Riis 

Retail A/S. Jeg valgte disse indretningsdesignere ud fra to simple krav: det første krav var, at de 

havde mange års erfaring, så de kunne de sige en del om, hvad butikkerne efterspurgte, når 

butiksindretningen skulle ændres. Således ville jeg kunne få et større indblik i, hvilke tanker der 

ligger bag, når der skal benyttes farver til at indrette en butik, end hvis det havde været en 

indretningsdesigner med få års erfaring. Det andet krav var, at indretningsdesignerne havde 

indrettet velkendte butikker eller butikskæder, hvilket skyldtes at jeg derved ville have nemmere 

ved at relatere til disse butikker, fordi jeg højst sandsynligt har besøgt nogle af dem på et tidspunkt. 

Udover at forstå farvers betydning fra forbrugernes side og benyttelsen af farver i en kommerciel 

sammenhæng som en del af butiksindretningen, så ville jeg også have et indblik i farvers påvirkning 

ud fra et mere psykologisk og samfundsmæssigt synspunkt. Derfor valgte jeg at interviewe Jesper 

Clement fra CBS, som er forbrugeradfærdsekspert. Jeg valgte Jesper, fordi han har udført flere 

undersøgelser, som omhandler forbrugeradfærd og visuel opfattelse i forbrugersammenhænge, 

hvilket er relevant i forhold til dette speciale, eftersom farver opfattes visuelt.  

 

Ovenstående primær empiri vil jeg inddrage i en analyse og diskussion, hvor jeg sammenligner 

mine undersøgelser med tidligere undersøgelser af farvers påvirkning af forbrugere under 

købsprocessen.  

Som ramme til analysen har jeg valgt en model, som hedder the stimulus-organism-response model, 

der forkortes med S-O-R (Turley & Milliman, 2000). S-O-R modellen består af tre faktorer: 

stimulus, som er butiksomgivelserne, organism, som er forbrugerne og de ansatte, og response, som 
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er forbrugernes og de ansattes reaktioner på omgivelserne og hinanden. I forbrugerens tilfælde kan 

reaktionerne bl.a. være, at vedkommende køber en vare, bliver længere i butikken og nyder 

butiksstemningen. De modsatte reaktioner kan også være eksempler på response (Bitner, 1992).  

Modellen er valgt, fordi den inddrager alle de vigtige faktorer, når butikkens stimuli skal analyseres, 

og derudover er det en gængs model, som er ofte benyttet i litteraturen og undersøgelser. Desuden 

analyserer den butiksstimulienes fysiske og psykiske påvirkninger, hvilket er essentielt, da begge 

typer påvirkninger har indflydelse på, om forbrugeren bliver i butikken og køber noget eller forlader 

den.  

Af hensyn til dette speciales relevans vil de ansatte og forholdet mellem de ansatte og forbrugerne, 

som også er en del af modellen, ikke blive analyseret. S-O-R modellen vil blive gennemgået i 

kapitel 5. 

 

SPECIALETS	  STRUKTUR	  

I kapitel 4 vil der være et teoriafsnit, som vil omhandle en definition af farver og farvesystemer, 

hvordan farver kan benyttes i butiksindretning, farvers påvirkning af bl.a. forbrugere, produkter og 

temperaturer, farvepræferencer og farvekultur.  

I kapitel 5 vil S-O-R modellen blive gennemgået, og i kapitel 6 vil modellen blive benyttet til at 

analysere min spørgeskemaundersøgelse. Kapitel 7 vil omhandle en analyse af to sportsbutikker ved 

hjælp af S-O-R modellen, hvorefter der vil være en konklusion i kapitel 8 og perspektivering i 

kapitel 9.  
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TEORI	  	  

 

DEFINITION	  AF	  FARVER	  OG	  FARVESYSTEMER	  	  
	  

HVAD	  ER	  FARVER	  ?	  

Først og fremmest er det relevant at få defineret, hvad farver er, og hvordan de påvirker os. Farver 

kan nemlig defineres ud fra flere tilgange (Mahnke, 1996), men eftersom dette speciale undersøger 

farvers påvirkning af forbrugere, så vil der blive taget udgangspunkt i den videnskabelige, 

psykologiske og farveteoretiske tilgang. Både den videnskabelige og psykologiske tilgang er 

nødvendig for vores forståelse af farver, fordi den første tilgang forklarer, hvad farver består af, og 

hvordan de kan skabes, mens den anden tilgang forklarer, hvordan farver påvirker mennesker og 

hvilke associationer, de skaber (ibid.).  

Ud fra en videnskabelig tilgang består farver af bølgelængder af lys, hvilket kan ses, hvis vi lader 

hvidt lys trænge igennem et objekt som f.eks. en prisme. Herefter vil seks farver komme til syne: 

lilla, blå, grøn, gul, orange og rød, og disse kan deles op i kolde og varme farver (Mahnke, 1996; 

Panton, 1991). Kolde farver har en større mængde blå i sig, og varme farver har en større mængde 

rød i sig (Feisner, 2006).  

Udover denne videnskabelige tilgang kan farver også defineres ud fra en psykologisk tilgang, fordi 

ifølge Mahnke (1996) er farvestimuliene, som vi får fra den eksterne verden, knyttet til vores psyke. 

Dog opstår farvestimuli ikke kun gennem den eksterne verden, men også gennem vores fantasi, 

hvilket følgende kunne være et eksempel på: Hvis nogen beder dig om at tænke på en appelsin, så 

vil du højst sandsynligt forestille dig en orange appelsin. Dette billede af en orange appelsin, som 

du fik på din nethinde, skyldtes ikke at du så en orange farve eller en appelsin, men at du brugte din 

fantasi til at forestille dig en appelsin, som havde farven orange (ibid.).    

Et farveindtryk handler ikke kun om at se en farve, men også dét at det samtidigt kan sætte gang i 

en følelse i os, som aktiverer vores tanker og kognitive mekanisme (ibid.). Et eksempel på dette 

kunne være, når vi hører ordene grønt græs, som kan få os til at tænke på en grøn eng eller en 

begivenhed i vores liv. Ordene grønt græs kan altså sætte gang i en masse tanker hos os, således at 
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vi til sidst ikke tænker på disse ord længere, men noget helt andet. Dette eksempel viser, hvor 

essentielt det er, at indretningsdesignere benytter farver med omhu, når der skal benyttes farver til 

butiksindretningen, eftersom en bestemt farve kan give associationer til noget negativt eller en 

dårlig oplevelse, som vi har haft. Der vil nok altid være nogle forbrugere, som forbinder en bestemt 

farve med en dårlig oplevelse, så det kan være svært at vælge en farve, som alle forbrugere 

forbinder med en god oplevelse, fordi farveassociationer er meget individuelle (Pegler, 1991; 

Birren, 1945; Interview med Erik Jäpelt fra Jäpelt A/S). 

 

Ifølge Mahnke (1996) bliver alle mennesker påvirket af farver, selvom mange hævder, at de ikke 

gør det, fordi de oplever farver objektivt. Dette er grunden til, at farver indenfor det arkitektoniske 

miljø prioriteres lavt, hvilket man kan se på nogle butikker, hvor farvevalget ikke er bevidst eller 

særlig gennemtænkt. Mennesker oplever dog farver både subjektivt og objektivt, og vores objektive 

holdning bliver påvirket af vores subjektive holdning, selvom vi mener, at vi ikke har en subjektiv 

holdning til farver (ibid.). Det er nemlig sådan, at vi bliver påvirket af farver både biologisk og 

psykologisk, hvilket vi har arvet gennem evolutionens udvikling. Det vil sige, at vi kan ikke styre 

vores påvirkning af farver, vi kan ikke forklare det ud fra et objektivt synspunkt, og vi kan ikke 

undslippe det (ibid.).  

 

HVORDAN	  VI	  OPLEVER	  FARVER	  

Mennesker får 80 % af deres information fra deres omgivelser, og eftersom farver er en del af vores 

omgivelser, så er de et nødvendigt kommunikationsmiddel, hvad angår forståelsen af vores 

arkitektoniske omgivelser (ibid.). Dette gælder også butiksindretning, hvor farver som tidligere 

nævnt kan sætte gang i nogle følelser og tanker, som til sidst resulterer i en handling hos 

forbrugeren, som f.eks. et køb eller at kunden forlader butikken (Bitner, 1992).  

Udover det visuelle aspekt, så skaber farveopfattelse altid associationer, synæstesi, symbolik, 

følelsesmæssige og fysiologiske påvirkninger (Mahnke, 1996). Når vi oplever en farve, det vil sige 

bliver bevidste om den, så er der mange faktorer, som arbejder sammen på det ubevidste og 

bevidste plan. Derfor er det ikke muligt at systematisere farveoplevelsen helt, når der er så mange 

indbyrdes forhold, som gør sig gældende, men ifølge Mahnke (1996) er der seks basale og 

indbyrdes forbundne faktorer, som påvirker farveoplevelsen. Disse seks faktorer indgår i The Color 
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Experience Pyramid og består af følgende: I bunden af pyramiden findes Biological Reactions to  

Color Stimulus, derefter kommer Collective Unconscious, Conscious Symbolism & Associations, 

Cultural Influences & Mannerisms, Influence of Trends, Fashion, Styles og Personal Relationship i 

toppen af pyramiden (se bilag 7). De seks faktorer vil blive gennemgået i det nedenstående afsnit. 

  

Den første faktor, Biological Reactions to Color Stimulus, er måden vi fysisk reagerer på en 

farvestimuli, hvilket kan ske gennem synssansen og følesansen. Vores fysiske reaktioner er ikke 

noget, som vi kan styre, fordi det er en del af det fysiologiske område, som ikke har noget at gøre 

med, hvordan vi tænker og føler, når vi oplever en farve. Det er derfor en biologisk reaktion, som 

opstår helt automatisk. Forklaringen er, at når vi oplever farver gennem den energiske visuelle bane, 

så bliver lys og farver ført direkte til vores mellemhjerne, hvorefter det påvirker vores stofskifte og 

organfunktioner (ibid.). Den fysiske reaktion viser sig gennem en forhøjet puls, hvis vi ser en rød 

farve, og det modsatte hvis vi ser en blå farve (Meerwein, Rodeck & Mahnke, 2007). 

Den næste faktor, Collective Unconscious, er en del af vores psyke, som ikke har noget at gøre med 

de bevidste og ubevidste reaktioner, som er baseret på vores erfaringer gennem vores levetid. Det er 

flere millioner års viden, som vi har arvet af vores forfædre, og denne viden gør os i stand til at 

forstå og fortolke ting, som vi oplever gennem vores sanser. En del af denne viden handler om 

farver og æstetisk kvalitet, som vores forfædre forbandt med farver.  

Den tredje faktor, Conscious Symbolism & Associations, er associationer og indtryk, som vi har 

udviklet på et bevidst plan, hvor nogle af dem er universelle på tværs af kulturer. Eksempler på 

dette kunne være, at farven blå bliver associeret med himlen og farven grøn med naturen. Disse 

farveassociationer er vigtige i forhold til, om forbrugeren synes, at butiksindretningen er varm, 

kold, trist, dyr osv. (Mahnke, 1996).  

Cultural Influences & Mannerisms, som er den fjerde faktor, handler om at farveassociationer og 

symbolik i bestemte kulturer har en betydning for, hvordan farver bliver opfattet og benyttet. I 

Danmark har vi en farvekultur, hvor vi benytter mest kolde og mørke farver indenfor design og 

butiksindretning, hvilket skyldes vores klima, mens man i Indien bruger meget stærke farver pga. 

deres varme og solrige klima (ibid.). 
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Den femte faktor, Influence of Trends, Fashion, Styles, handler om farvetrenden blandt mode- og 

forbrugerprodukter og butiksindretning, som påvirker vores farveoplevelse. Det er nødvendigt med 

farveændringer indenfor butiksindretning og forskellige produktgrupper for at forebygge 

kedsomhed blandt forbrugerne samt øge salget af produkter. Selvom disse farver kan skifte flere 

gange om året, f.eks. indenfor modebranchen, så er de stadig en del af en overordnede måde, som vi 

oplever farver på.  

Den sidste og sjette faktor, Personal Relationship, handler om hvilke farver vi kan lide, og hvilke vi 

ikke kan lide. Denne faktor handler altså om vores farvepræferencer, som hænger sammen med og 

er påvirket af de 5 andre faktorer i pyramiden (ibid.). Vores farvepræferencer er desuden påvirket af 

vores køn, alder og farvefølsomhed (Meerwein, Rodeck & Mahnke, 2007).  

Vi kan kun analysere vores farvepræferencer gennem en psykodiagnostisk farvetest som f.eks. 

Lüscher testen. Dette vil dog være svært, da sådan en test kun er valid, hvis vi bliver spurgt om 

farver, som vi ikke associerer med et objekt eller en oplevelse (Mahnke, 1996). Alle mennesker har 

jo på et eller andet tidspunkt i deres liv set eller oplevet de fleste farver, så derfor vil det være 

næsten umuligt at lave en farvetest med ukendte farver. Desuden er forbrugernes oplevelse af farver 

ikke konstant, hvilket betyder at farvepræferencer og -oplevelser kan ændre sig, og dette er 

afhængigt af vores interne og eksterne verdensdynamikker (ibid.).  

Det er altså vigtigt at overveje, hvor længe en farvestimuli vil påvirke menneskerne og det miljø, 

som de optræder i (Meerwein, Rodeck & Mahnke, 2007), hvilket vil være et butiksmiljø i dette 

tilfælde. Derfor er det mere hensigtsmæssigt og praktisk at benytte neutrale farver, som fremhæver 

produkterne og opleves ubevidst, fremfor modefarver som går af og på mode og ikke fremhæver 

produkterne i ligeså høj grad (Resume af interview med Mia Münster (bilag 2); Interview med 

Claus Gramstrup fra Gramstrup og CO ApS (bilag 3); Interview med Erik Jäpelt fra Jäpelt A/S 

(bilag 4).  

 

Farver kan altså defineres ud fra en videnskabelig og psykologisk tilgang, og vores fysiske 

reaktioner på farve er ikke noget, som vi har kontrol over. Dette skyldes, at det er en biologisk 

reaktion, som opstår helt automatisk. Farveassociationer er individuelle, og der er seks inkonstante 

faktorer, som påvirker vores farveoplevelse. Det samme gælder vores farvepræferencer, og derfor er 

det bedre at benytte neutrale farver til butiksindretning, da disse opleves ubevidst og fremhæver 

produkterne i modsætning til modefarver. 
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FARVESYSTEMER	  

Der findes ca. 37 farvesystemer, men de mest internationalt benyttede er NCS, Pantone og Munsell 

(Panton, 1991). I de følgende afsnit vil disse tre farvesystemer derfor blive gennemgået, hvorefter 

farvers psykologiske påvirkning og anvendelse vil blive analyseret i forhold til forbrugere og 

butiksindretning.  

 

MUNSELLS	  FARVESYSTEM	  

Albert Munsells farveforskning startede i slutningen af 1800-tallet, og i 1905 udgav han sin første 

bog, som havde titlen A color notation (Cochrane, 2014). Ifølge Munsell kan enhver farve 

karakteriseres ud fra 3 parametre, som er hue, value og chroma. Førstnævnte, hue, er farvens navn, 

f.eks. blå eller grøn, som adskiller farverne tydeligt fra hinanden og viser hvor på farvecirklen, en 

given farve er. Value definerer, hvor lys eller mørk en farve er, hvilket vil sige hvor meget hvid 

eller sort, der er blandet i, og chroma definerer, hvor fyldig farven er (ibid.).  

Munsell arbejder ud fra 5 hovedfarver, som er rød, gul, grøn, blå og lilla, og 5 midtfarver som er 

rødgul, gulgrøn, blågrøn, lillablå og lillarød (Mahnke, 1996). Disse farver aflæses med uret på 

farvecirklen, som er vedlagt som bilag 8.   

Der findes mange farveteorier, men den mest udbredte og benyttede er Munsell, som har udviklet 

de tre førnævnte parametre. Hver farve har en alfanumerisk betegnelse, hvor et bogstav står for hue, 

et tal står for value, og et andet tal står for chroma. Et eksempel på dette kunne være 5PB 5/6. 5PB 

står for farven purple-blue (blå-lilla), tallet 5 viser, at farvens lyshed er middel, og tallet 6 viser, at 

det ikke er en meget fyldig farve (Cochrane, 2014). Bilag 9 viser, hvordan Munsell har opbygget sit 

farvesystem, som han udviklede ved at ændre hvert enkelt variabel lidt ad gangen, hvorpå han til 

sidst skabte nuancer af alle farver (ibid.). Farven 5PB 5/6s placering på farvesystemet er markeret 

og illustreret på bilag 9.  

 

Der findes flere farveteoretikere, bl.a. Chevreul, Benson og Kirschmann, som udviklede deres eget 

farvesystem, men som ikke fik ligeså stor success som Munsell. Ifølge Cochrane (2014) skyldtes 

dette, at Munsell ikke definerede farver som lys, i modsætning til de andre teoretikere, da han 
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udviklede sit farvesystem. Hans tilgang til farver var ikke videnskabeligt, hvilket vil sige, at han 

definerede farver ud fra et psykologisk og fænomenologisk synspunkt, hvilket er sådan, at 

mennesker rent faktisk opfatter farver.  

Munsell skabte altså et uafhængigt farvesystem, som var et af de første psykofysiske farvesystemer 

(ibid.), som stadigvæk bliver benyttet indenfor flere områder, bl.a. indretningsdesign, 

fødevareprodukter og produktudvikling, selvom det i dag ikke er en international standard indenfor 

farvesystemer (”Munsell Color Order System”, 2013). Til gengæld skabte det fundamentet for 

udviklingen af menneskers farveopfattelse indenfor både fysikkens og psykologiens verden 

(Cochrane, 2014).  

 

NCS	  (NATURAL	  COLOR	  SYSTEM)	  	  	  

I 1979 blev NCS introduceret i Sverige som et resultat af mere end 100 års forskning og udvikling 

blandt arkitekter, designere, psykologer, fysikere, kemikere og farvefysikere (OUR STORY, 2015). 

NCS farvesystemet er i dag blevet en international standard, som kan benyttes til at identificere 

over 10 millioner farver, når der skal vælges farver til bl.a. produktudvikling og indretningsdesign. 

Ligesom Munsell karakteriserer NCS også farver ved hjælp af hue, value og chroma, men 

forskellen er, at value og chroma har betegnelsen ’nuance’. Det vil sige, at en farvekode i NCS 

format kunne hedde S 1070-Y10R, som er en farvekode for en gul farve. S står for standard, fordi 

det er en standardfarve, det første 10-tal betyder, at der er 10 % sort i farven, 70 står for en 

farvefyldighed på 70 %, og Y10R betyder, at farven består af 90 % gul og 10 % rød (LOGIC 

BEHIND THE SYSTEM, 2015). Ovenstående farvekode kendetegner altså en kraftig gul farve, 

som har en lille mængde rød og sort i sig, hvilket er illustreret på bilag 10. Oversat til Munsells 

farvesystem, så vil Y10R svare til hue, 10 ville svare til value, og 70 ville svare til chroma. NCS 

farvehjulet er vedlagt som bilag 11.  
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PANTONE	  

Pantone blev grundlagt i 1963 af Lawrence Herbert, som skabte farvesystemet Pantone Matching 

System (PMS) (About PANTONE, 2015). Det bestod af nogle farvekort med 12 basisfarver, som 

kunne benyttes til at blande alle slags farver med, og det henvendte sig hovedsageligt til designere i 

den grafiske branche, som havde brug for et farvesystem, der kunne benyttes til at identificere 

farver på produkter (Blaszczyk, 2012; What is Pantone, 2010).  

I modsætning til Munsell og NCS, så består Pantones farvekoder kun af tal, og deres tidlige succes 

skyldtes bl.a., at i modsætning til deres konkurrenter, så kunne deres farvesystem benyttes til andet 

end tekstiler, da det blev skabt (Blaszczyk, 2012).  

I dag bliver Pantones farvesystem ikke kun benyttet indenfor den grafiske branche, men også til 

bl.a. forbrugermarkedet og indretningsdesign, hvor sidstnævntes farvepalette består af 2100 farver. 

Dette har resulteret i, at Pantones farvesystem i dag er blevet en farvestandard over hele verden, og 

hvert år forudsiger de en farve, som de mener vil blive årets farvetrend (About PANTONE, 2015). 

Pantones farvehjul er illustreret på bilag 12.  

Farver er altså mere end bare en kulør, som vores øjne opfatter. Den kan nemlig tones i mange 

nuancer ved hjælp af farvesystemer, som hver især har deres unikke farvekoder. De mest populære 

er Munsell, NCS og Pantone, som bruges i flere brancher, herunder butiksindretning. 

 

FARVEPSYKOLOGI	  OG	  –ANVENDELSE	  I	  BUTIKSINDRETNING	  

Både nyere og ældre undersøgelser af farvers påvirkning af forbrugere har opnået flere af de samme 

resultater, som bl.a. er, at forbrugere foretrækker farven blå (Birren, 1945; Bellizzi & Hite, 1992; 

Bellizzi et. al., 1983; Crowley, 1993; Babin et. al., 2003). Derudover foretrækker forbrugere rene 

farver, som ikke er blandet med hvid, sort eller grå, og jo renere en farve er, jo kraftigere er dens 

psykologiske påvirkning (Birren, 1945). Dette gælder også dens symbolske værdi samt de positive 

og negative påvirkninger (Gregersen & Andersen, 2011).  

Hvad angår farvepræferencer blandt mænd og kvinder, så foretrækker begge køn lyse farver 

fremfor mørke, hvilket især gælder for kvinder (Guilford, 1934 citeret i Birren, 1945). Dette har 

ikke ændret sig siden da, eftersom en undersøgelse i nyere tid bl.a. opnåede de samme resultater 
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(Hemphill, 1996), og desuden viste Eysencks (Eysenck, 1941) undersøgelse viste, at der ikke var en 

stor forskel mellem mænd og kvinders farvepræferencer. 

 

Ifølge Birren (1945) er det vigtigt, at en indretningsdesigner vælger de rigtige farver, når en butik 

skal indrettes. På den anden side argumenterer han for, at farverne blågrøn og rødorange er 

universelle og kan benyttes til at indrette bl.a. restauranter, teatre og vestibuler. Selvom nyere 

undersøgelser også viser, at farven blå er god at benytte (Bellizzi & Hite, 1992; Bellizzi et. al., 

1983; Crowley, 1993; Babin et. al., 2003), så er det nødvendigt, at indretningsdesigneren tager 

udgangspunkt i den kontekst og de værdier, som brandet og butikken står for og ikke bare benytter 

de samme eller tilfældige farver til at indrette vidt forskellige butikker (Aslam, 2006; Interview med 

Jesper Clement fra CBS). Birrens (Birren, 1945) teori er derfor ikke anvendelig længere, hvorimod 

Aslams (2006) model er mere aktuel, fordi den inddrager konteksten. 

   

Hvad angår farver i butiksvinduet, så anbefaler Ketcham (1958), at der benyttes rød, orange og gul, 

fordi disse farver tiltrækker mere opmærksomhed i forhold til farven blå, som får forbrugeren til at 

miste opmærksomheden. Bellizzi et. al. (1983) anbefalede også varme farver til at indrette 

butiksvinduet, fordi respondenterne satte sig tættere på varme farver og længere væk fra kolde 

farver, uanset hvilken farvepræference de havde. Dog viste resultaterne ikke, at kolde farver skabte 

mindre opmærksomhed, fordi respondenterne foretræk faktisk de kolde farver, hvilket skyldes deres 

beroligende effekt (ibid.). Det kan derfor ikke afvises, at kolde farver i butiksvinduet også kan 

skabe opmærksomhed.  

 

På trods af Ketchams (1958) anbefaling af varme farver i butiksvinduet, så anbefaler han også, at 

farven blå skal benyttes, hvis det er en herretøjsbutik, fordi mænd foretrækker farven blå, hvorimod 

der primært skal benyttes rød farve i butiksvinduet, hvis der er tale om en dametøjsbutik. Dette 

begrundes med, at kvinder foretrækker rød, hvilket har ændret sig betragteligt siden, eftersom både 

mænd og kvinder foretrækker farven blå (Hemphill, 1996). Opfattelsen af farver blandt forbrugere 

har derfor ændret sig på nogle punkter siden Birren (1945) og Ketchams (1958) undersøgelser, 

mens deres anbefalinger på andre punkter stadig gør sig gældende i dag. Jeg formoder at ændringen 

af farveopfattelsen blandt forbrugere siden Birrens synspunkter (Birren, 1945), skyldes at vores 



	  

	  

	  

	  

	  

18	  

farveopfattelse ikke er så konservativ længere. Det vil sige, at kolde farver signalerer ikke 

nødvendigvis noget maskulint, og røde farver signalerer ikke nødvendigvis noget feminint. 

 

I forbindelse med farvepræferencer er det dog relevant at nævne, at nogle farvepsykologer skelner 

mellem mennesker, som er warm-color-dominant og cool-color-dominant. Førstnævnte er 

mennesker, som er meget mere modtagelige overfor varme farver end kolde farver, og de er også 

visuelt orienterede og åbne overfor deres omgivelser og de indtryk, de får (Jaensch, 1930 i Bellizzi 

et. al., 1983). De sidstnævnte er uengagerede i deres omgivelser, følelsesmæssigt kolde og 

reserverede, og de har svært ved at tilpasse sig nye omstændigheder (Jaensch, 1930 & Rickers-

Ovsiankina, 1943 i Bellizzi et. al., 1983). I en anden undersøgelse blev respondenternes 

reaktionsmønstre undersøgt, og resultaterne viste, at respondenterne som foretrak varme farver 

havde en kortere reaktionstid og var mere modtagelige overfor stimuli. De respondenter som 

foretrak kolde farver var mere selektive overfor stimuli og blev i mindre grad distraheret af støj 

(Bjerstedt, 1960).  

Det kan selvfølgelig være svært at tage hensyn til forbrugere, som er enten warm-color-dominant 

eller cool-color-dominant, men denne viden kan muligvis hjælpe indretningsdesignere med at 

forstå, hvordan forbrugernes personlighed er hvad angår deres farvepræferencer. Det formodes, at 

indretningsdesignere endda kan udnytte denne forståelse, når de skal indrette butikker med kolde 

og/eller varme farver, således at de kan indrette butikken mere strategisk, så forbrugerne bliver 

mere påvirket af farverne og køber produkterne.    

 

FARVEPRÆFERENCER	  OG	  –ASSOCIERING	  	  	  

Selvom de fleste mennesker foretrækker farven blå (Pegler, 1991; Mahnke, 1996) og rød som deres 

næst yndlings (Diamond & Diamond, 2011), så kan denne farve blive opfattet på forskellige måder, 

afhængigt af hvad forbrugeren associerer med den (Pegler, 1991; Birren, 1945; Diamond & 

Diamond, 2011; Meerwein, Rodeck & Mahnke, 2007; Interview med Erik Jäpelt fra Jäpelt). 

Forbrugerens farveopfattelse er altså meget individuel, så det er svært at sige, at bestemte farver er 

bedre end andre. Det er derfor, som tidligere nævnt, vigtigt at analysere konteksten og hvilke 

værdier brandet står for (Aslam, 2006).  
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Den enkelte forbrugers association med en bestemt farve betyder derfor, at ikke alle, men de fleste 

forbrugere vil kunne lide butiksatmosfæren (Pegler, 1991). Eftersom indretningsdesigneren ikke 

kan forudse forbrugerens reaktion på forskellige farver, så er vedkommende nødsaget til at tage 

udgangspunkt i de følelsesmæssige påvirkninger, som farverne skaber (Diamond & Diamond, 

2011). Disse påvirkninger afhænger dog også af andre faktorer fysiske faktorer, som er mængden af 

farven, hvilke flader den er malet på samt den rumlige funktion (Meerwein, Rodeck & Mahnke, 

2007).    

Derudover opdeler Pegler (1991) farver i 3 ”familier”: varme farver som f.eks. rød, orange og gul, 

kolde farver såsom blå og grøn, og neutrale farver, som f.eks. hvid, sort og grå. Ifølge Pegler (1991) 

er det bestemte demografiske grupper, som foretrækker de forskellige ”farvefamilier”: afslappede, 

udadvendte og humørfyldte forbrugere kan lide varme farver, forbrugere med dyr smag foretrækker 

de kolde farver, og de neutrale farver er foretrukne blandt de sofistikerede forbrugere.  

 

Selvom der ikke er nogen undersøgelser, som har vist sammenhænge mellem interiørfarver og 

prisassociationer, så findes der visse farver, som skaber generelle prisassociationer: Sort associeres 

med noget dyrt (Jacobs et. al., 1991 i Madden, Hewett & Roth, 2000; Mahnke, 1996) og luksuriøst 

(Feisner, 2006), og ifølge Gregersen & Andersen (2011) giver kombinationen af gul og sort et 

billigt udtryk i butiksindretningen, hvilket formodes at være grunden til, at discountkæden Netto 

benytter disse farver. Desuden blev farven gul i høj grad associeret med billige produkter i min egen 

undersøgelse, som vil blive gennemgået og analyseret i kapitel 6. Ovenstående påstande kan dog 

diskuteres, eftersom alle forbrugere som sagt kan have forskellige opfattelser af den samme farve. 

 

NEUTRALE	  FARVER	  SOM	  INTERIØRFARVE	  I	  BUTIKSINDRETNING	  	  

Som bekendt benytter mange butikker i dag hvidt interiør, hvilket skyldes at butikkerne gerne vil 

undgå, at produkterne mister fokus (Interview med Claus Gramstrup fra Gramstrup og CO A/S, 

Resume af interview med Mia Münster fra Riis Retail). Der er dog både fordele og ulemper ved at 

benytte helt hvidt interiør: det kan give et ungdommeligt, spændende og elegant indtryk, og hvis 

butikken sælger mange farverige produkter, så vil farven hvid fungere som en perfekt baggrund. På 

den anden side kan en butik med et helt hvidt interiør virke sterilt og uinteressant og endda dræne 

produkternes farve (Pegler, 1991). Sort og hvid fungerer som neutrale farver, når de benyttes alene, 
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men når de kombineres, så kræver og får de meget opmærksomhed. Derudover arbejder de godt 

sammen med de fleste farver, og ifølge retaildesigner Mia Münster er det billigere at benytte 

neutrale farver som hvid, sort og grå, fordi de kan benyttes i mange år, hvilket ikke gælder for 

modefarver, som kommer og går. Derudover viser butikken respekt for produkterne og deres farver, 

når de benytter neutrale farver, fordi de fremhæver produkterne og bringer dem i fokus. Mia nævner 

også, at farver skal opleves ubevidst, for ellers virker det overdesignet, hvilket betyder at det kan 

tage fokus fra produkterne.   

 

Blå har været forbrugernes mest foretrukne farve i årtier, og undersøgelser har vist, at både mænd 

og kvinder foretrækker lyse farver fremfor mørke farver. Nogle mennesker er endda mere 

modtagelige overfor kolde farver, mens andre er mere modtagelige overfor varme farver. Dog har 

undersøgelser vist, at der kan ikke formuleres nogle faste regler for brugen af farver. Farver er 

nemlig ikke universelle, men skal tage udgangspunkt i konteksten, brandets værdier og kulturen.  

Farver kan deles op i 3 familier, som er de varme, kolde og neutrale farver, og der er bestemte 

demografiske grupper, som foretrækker de forskellige farvefamilier. 

Der er ingen undersøgelser, som viser sammenhængen mellem interiørfarver og prisassociationer, 

men visse farver skaber nogle generelle prisassociationer. Derudover har neutrale farver som hvid, 

sort og grå både fordele og ulemper, men de er gode til at fremhæve produkter i forhold til 

modefarver, som kommer og går.       

 

FARVERS	  ROLLE	  I	  BUTIKSINDRETNING	  

Udover hvid er der andre neutrale farver som f.eks. sort og grå, og sidstnævnte har flere fordele, når 

den benyttes til butiksindretning. Først og fremmest kan farven grå give et nyt og elegant udtryk, og 

den toner lyse farver ned. For det andet får den farven hvid til at se hvidere ud, samtidigt med at den 

får farven sort til at se mindre trist ud (Pegler, 1991). Før i tiden blev grå benyttet meget til dyre 

produkter såsom sølvtøj og pelse, men i dag bliver farven også benyttet til designindretninger 

(ibid.). Denne holdning deles af Ketcham (1958) som nævner, at 80 % af alle køb er afhængige af, 

hvor meget der bliver appelleret til vores impulser. I denne forbindelse appellerer farver mest til 

vores impulser, så ifølge Ketcham (1958) bliver forbrugerne påvirket af farver i højere grad, end de 

tror. I en undersøgelse viste det sig nemlig, at 84,7 % af kunderne vælger farver som hovedårsagen 
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til, at de køber et produkt, og at et butiksmiljø eller produkt bliver bedømt indenfor de første 90 

sekunder. Mellem 62 % og 90% af den bedømmelse er baseret på farver alene (Why All Sale Signs 

Are Red: The Science of Color in Retail, 2014). Flere eksperter indenfor butiksindretning nævner 

også, at farver udgør 80 % af en præsentation (Diamond & Diamond, 2011), og ”[…] at 70 % af 

vores sanseindtryk går gennem øjnene!” (Jensen, 1993).  

Disse ovenstående tal viser, hvor vigtig visuel kommunikation er, og at det er essentielt, at 

indretningsdesigneren vælger de rigtige farver og farvekombinationer, som skaber en stemning, 

hvor kunden har lyst til at blive og købe et produkt. Det vil sige, at farver skal skabe en behagelig 

stemning, som påvirker forbrugerne på både det mentale og fysiske plan. 

 

KONTRASTFARVER	  OG	  FARVESKEMAER	  

I visse tilfælde er det vigtigt, at indretningsdesigneren vælger en kontrastfarve, som fremhæver 

produktets farver, så det ikke giver et indtryk af, at produktet ser ud til at have en anden farve 

(Pegler, 1991). Et eksempel på dette kunne være en hvid væg, hvor der er placeret et 

elfenbensfarvet kjole foran. Den hvide væg vil ikke fremhæve kjolen, men tværtimod få den til at se 

trist og gullig ud. En løsning på dette kunne være at benytte en mørkegrå eller mørkegrøn baggrund, 

da dette vil få det elfenbenshvide produkt til at se endnu mere hvid ud (ibid.). 

Derudover kan farver kombineres i form af andre farveskemaer. Udover neutrale farver og 

komplementærfarver findes der også kontrastfarveskemaer og monokrome farveskemaer. Hvis en 

indretningsdesigner benytter et kontrastfarveskema, så ligger farverne ikke nødvendigvis overfor 

hinanden i farvecirklen, men de har en stor kontrast, hvilket oftest er grunden til, at nogle bestemte 

farver bliver kombineret (ibid.). Et eksempel på to kontrastfarver eller lyshedskontraster kunne 

være en mørkeblå og en lyseblå farve, som kan give en tung eller let kontrast (Gregersen & 

Andersen, 2011).  

Et monokromt farveskema, derimod, benytter kun én farve, som starter med den lyseste styrke, 

hvorefter mætningsgraden (chroma) stiger og stiger indtil den højeste mætningsgrad er opnået. 

Ifølge Pegler (1991) skaber et monokromt farveskema et beroligende og kontrolleret butiksmiljø, og 

hvis det fremhæves med farverne sort eller hvid, f.eks. på hver side af farveskemaet, skaber det stor 

opmærksomhed (Diamond & Diamond, 2011). Et eksempel på et monokromt farveskema kunne 
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være en meget lys grøn, hvor mætningsgraden stiger indtil der til sidst er en fyldig mørkegrøn farve 

(se bilag 13). 

 

Indenfor farveindretning er friheden begrænset, da det er produkt- og modefarverne, som dikterer 

hvilke farver der skal benyttes. Hvis blå er på mode, så er det indretningsdesignerens opgave at 

fremhæve farven blå bedst mulig, hvilket kan gøres ved hjælp af de ovennævnte farveskemaer, som 

er lavet ud fra et farvehjul. Dog skal farveskemaerne ikke ses som begrænsninger, men derimod 

nogle retningslinjer til at skabe kreative butiksindretninger (ibid.). På den anden side er 

farvebegrænsninger en god ide, hvis vareoplægget består af flere varegrupper. I sådan et tilfælde 

bør der ikke bruges mere end fire farver indenfor hver varesektion. Endvidere skal der være en god 

kombination af stærke og svage farver i hele butikken (Boiesen, 2000), men det formodes, at dette 

ikke altid kan lade sig gøre, når der også skal tages hensyn til produkterne og deres farver. 

 

FARVEPÅVIRKNING	  

FARVERS	  FYSISKE	  TILTRÆKNING	  OG	  FØLELSESMÆSSIGE	  PÅVIRKNING	  

En af de første undersøgelser af farvers påvirkning af forbrugeradfærd i et butiksmiljø er Bellizzi, 

Crowley & Hastys (1983). Formålet med undersøgelsen var, at de ville se, om farver kan benyttes 

til at tiltrække forbrugere, så de kommer ind i butikken samt hvordan forbrugerne opfatter 

butiksmiljøet, når der er benyttet farver i indretningen. Respondenterne var 125 kvinder i alderen 

18-64 år med en gennemsnitsalder på 29 år, og de blev delt op i 5 grupper og tildelt en tilfældig 

farve. Grunden til at forskerne kun havde kvindelige forsøgspersoner skyldtes, at de mente at det 

var mest kvinder, som stod for at handle i butikker. 

De 5 farver var rød, gul, grøn, blå og hvid, og de blev valgt på baggrund af det faktum, at de er 

farver som er flittigt benyttet i butiksmiljøer i USA (ibid.). Til undersøgelsen havde de valgt en 

møbelforretning med den begrundelse, at møbler og møbelforretninger ikke i ligeså høj grad blev 

associeret med nogle kulturelt bestemte farver som f.eks. sportsforretninger eller isbutikker gjorde 

(ibid.). Siden deres undersøgelse er der udført mange andre undersøgelser, som har undersøgt farver 

i forhold til forskellige butikker, og derfor formodes det, at viden om farver blevet meget mere 

omfattende siden ovennævnte undersøgelse (Middlestadt, 1990; Bellizzi & Hite, 1992; Crowley, 
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1993; Babin et. al., 2003). Derfor formodes det, at hvis undersøgelsen skulle udføres i dag, så ville 

der muligvis blive benyttet nogle andre farver. 

 

Ved undersøgelsens start skulle respondenterne udfylde to spørgeskemaer: det første omhandlede 

deres købsadfærd og førte samtidigt respondentens tanker over på at shoppe, hvilket er en form for 

priming, som er en teknik, hvor respondentens fokus bliver ledt hen på noget bestemt. Derudover 

var formålet med spørgeskemaet, at forskerne ville se, hvor respondenten placerede sig i forhold til 

den farvede bagvæg (se bilag 14) (Bellizzi et. al. 1983).  

Forskerne mente, at en butiks indretningsfarve skal tiltrække opmærksomhed, og derfor ville de se, 

hvor meget opmærksomhed respondenterne gav den farvede væg. Denne bagvæg havde enten 

farven rød, gul, grøn, blå eller hvid, og jo mere frontalt respondenten placerede sig i forhold til den 

farvede væg, jo højere point fik vedkommende. Pointskalaen gik fra 0-6, og hvis respondenten sad 

med ansigtet direkte mod væggen, fik de 6 point, hvorimod der blev tildelt mellem 1-5 point, hvis 

vedkommende sad i en vinkel i forhold til den farvede væg. Hvis respondenten placerede sig med 

ryggen til den farvede væg, så fik han eller hun 0 point, hvilket vil sige, at væggens farve slet ikke 

tiltrak respondentens opmærksomhed. Forskerne noterede desuden, hvor tæt respondenten satte sig 

på den farvede væg, fordi de ville se, hvor tiltrukket respondenten var af farven. Jo tættere på 

væggen respondenten sad, jo mere tiltrukket var vedkommende af farven (ibid.).  

 

Det andet spørgeskema omhandlede alder, beskæftigelse og farvepræferencer samt respondentens 

opfattelse af møbelbutikken og dets varer. Disse oplysninger blev derefter sammenholdt med de 

andre svar, som ville blive en del af undersøgelsens resultater. Respondenten fik derfor vist nogle 

dias af en møbelbutik, hvor der var lagt en farvet baggrund på, og denne farve var en af de tidligere 

nævnte fem farver, nemlig rød, gul, grøn, blå og hvid. Samtidigt var det den samme farve, som 

bagvæggen havde (ibid.). Det vil sige, at en gruppe af kvinder sad i ét lokale med en rød bagvæg og 

så en rød møbelbutik, en anden gruppe af kvinder sad i et andet lokale med en gul bagvæg og så en 

gul møbelbutik osv. Dette er endnu et eksempel på priming, eftersom forskerne præsenterer den 

samme farve to gange: først på væggen og dernæst på diasene.   

 

 

 



	  

	  

	  

	  

	  

24	  

Resultaterne viste, at respondenterne satte sig tættere på de varme farver, det vil sige rød og gul, 

end de kolde farver, som var blå og grøn. Dette resultat var uafhængigt af respondenternes 

farvepræference, hvilket vil sige, at der var ingen sammenhæng mellem farvepræference og hvor 

tæt respondenterne sad på den farvede væg. Til gengæld følte respondenterne sig mere afslappede, 

når de så de kolde farver fremfor de varme farver, hvilket tidligere undersøgelser også har vist 

(Wilson, 1966; Jacobs & Suess, 1975).  

De varme farver, det vil sige rød og gul, fik derimod respondenterne til at føle angst og ubehag, 

hvilket ikke hænger sammen med, at respondenterne satte sig tættere på de varme farver i forhold til 

de kolde farver. Der er altså en tydelig modsætning i Bellizzi et. als. undersøgelse (Bellizzi et. al., 

1983), som de ikke har kunnet svare på, men en forklaring på dette kunne være, at kolde farver 

”bevæger sig tilbage”, mens varme farver ”bevæger sig fremad” mod respondenten (Diamond og 

Diamond, 2011; Feisner, 2006). Derfor formodes det, at respondenterne følte, at de varme farver 

var ”tættere” på dem og skabte en mindre rumfornemmelse, hvilket kan skabe en følelse af tryghed 

hos respondenten, hvorfor de satte sig tættere på de varme farver. De kolde farver gjorde 

respondenterne afslappede, men eftersom de kan give en følelse af at være ”længere væk” og 

dermed skabe en større rumfornemmelse, fordi de ”bevæger sig fremad”, så formodes det, at dette 

skaber en mindre betryggende følelse, hvorfor respondenterne satte sig længere væk fra disse 

farver. Hvad angår placering i forhold til den farvede væg, så var der ingen sammenhæng mellem 

farverne, og hvor frontalt respondenterne placerede sig i forhold til den.  

 

Undersøgelsen viste dog to overraskende resultater: den ene var, at farven rød blev i højere grad 

associeret med noget moderne (Bellizzi et. al., 1983; Crowley, 1993), selvom den røde farve skabte 

angst og ubehag hos respondenterne (Bellizzi et. al., 1983) og kan skabe mindre lyst til at blive i 

butikken og handle (Bellizzi & Hite, 1992). Det andet overraskende resultat var, at der var ingen 

forskelle i respondenternes opfattelse af varernes priser, kvalitet og kundeservice i forhold til de 

fem farver på diasene med møbelforretningerne. Det vil sige, at farverne ikke påvirkede 

respondenternes indtryk af pris, kvalitet og kundeservice, hvilket er overraskende, eftersom en farve 

som blå associeres med bl.a. høj kvalitet (Jacobs et. al., 1991 i Aslam, 2006; Gregersen & 

Andersen, 2011) og det bedste (Feisner, 2006). 
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Ifølge Bellizzi et. al. (1983) kan ovenstående resultater bruges til at benytte interiørfarver strategisk, 

når en butik skal indrettes. Derfor anbefaler de, at der skal benyttes varme farver, det vil sige rød og 

gul, i butiksvinduet og butikker med en åben front, fordi respondenterne i undersøgelsen satte sig 

tættere på de vægge, som havde en varm farve. Benyttelsen af varme farver i butiksvinduet vil 

derfor tiltrække forbrugerne, som efterfølgende forhåbentlig vil gå ind i butikken.  

Eftersom varme farver skabte angst og ubehag hos respondenterne, så er det vigtigt, at disse 

benyttes begrænset inde i butikken. I stedet burde butikkerne benytte mest kolde farver som blå og 

grøn inde i butikken, fordi disse farver opfattes som afslappende og behagelige, hvilket vil resultere 

i, at forbrugerne får lyst til at blive længere og forhåbentligt købe et produkt. Dette vil især gøre sig 

gældende i en butik, som sælger dyre og luksuriøse produkter, fordi sådanne produkter kræver mere 

overvejelse, hvilket betyder at købsprocessen bliver længere (ibid.). Derfor er det vigtigt, at 

forbrugeren føler sig tilpas og afslappet i butikken, så vedkommende bliver længere og kan træffe 

en købsbeslutning i ro og mag. Hvis butikken ikke vælger at følge dette indretningsforslag, så 

formodes det, at den modsatte effekt bliver opnået. Det vil sige, at forbrugeren muligvis bliver 

stresset og ubehagelig til mode, hvilket kan resultere i, at vedkommende beslutter sig for at udsætte 

købet af produktet (ibid.). 

 

Selvom undersøgelsen viste, at varme farver skabte angst og ubehag, så viste resultatet af 

undersøgelsen også, som tidligere nævnt, at respondenterne associerede varme farver, især rød, med 

moderne produkter. Derfor vil det være oplagt, at benytte farven rød i butikker eller afdelinger i 

stormagasiner, som sælger det nyeste modetøj, tilbehør osv. I dette tilfælde vil butikken kunne 

benytte sig af varme farver i både udstillingsvinduet og indeni i butikken (ibid.), men der skal være 

en balance mellem farvevalget, fordi den røde farve kan også associeres med aggressivitet og raseri 

(Gregersen & Andersen, 2011). Dette betyder, at indretningsarkitekten skal sørge for, at der også 

benyttes kolde farver, så forbrugeren ikke føler ubehag. Derfor kunne der benyttes varme farver i 

butiksruden og på gulvet, når forbrugeren træder ind i butikken, hvorefter kolde farver med fordel 

kan benyttes inde i butikken, så der skabes en afslappet og behagelig butiksatmosfære for 

forbrugeren (Bellizzi et. al., 1983). 
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KRITIKPUNKTER	  

Selvom Bellizzi et. als. undersøgelse (ibid.) er brugbar på mange punkter, som beskrevet ovenfor, 

så mangler undersøgelsen stadig validitet på seks punkter. For det første bestod respondenterne kun 

af kvinder, så det er ikke sikkert, at mænd også ville have svaret på samme måde, som kvinderne 

gjorde. Derfor er undersøgelsens resultater ikke brugbare, hvis en butik skal indrettes, således at den 

både henvender sig til begge køn eller kun mænd, hvor sidstnævnte ville være tilfældet med en 

herretøjsforretning. For det andet benyttede forskerne kun fem bestemte farver, så hvis en butik 

gerne vil benytte andre farver, som ikke er med i undersøgelsen, f.eks. lilla, så er det ikke sikkert, at 

den samme påvirkning af forbrugerne ville blive opnået.  

Det tredje kritikpunkt er, at forskerne ikke undersøgte, hvordan farvekombinationer ville påvirke 

respondenterne, hvilket jeg formoder ville være nyttig for mange butikker. Dette skyldes, at nogle 

butikker benytter flere farver til deres interiør, hvorfor det havde været relevant at undersøge, 

hvordan respondenterne ville have reageret, hvis de blev præsenteret for en farvekombination på 

den farvede bagvæg. 

Det fjerde kritikpunkt er valget af en møbelforretning. Ligesom med farverne er det heller ikke 

antageligt, at det samme indtryk ville blive opnået, hvis forskerne havde benyttet et supermarked 

eller en legetøjsbutik i stedet for en møbelforretning. Dog begrundede Bellizzi et. al. (1983) valget 

af en møbelforretning med, at møbler og møbelforretninger ikke i ligeså høj grad blev associeret 

med nogle kulturelt bestemte farver som andre butikker, hvilket jeg formoder betyder, at 

resultaterne kunne blive betragtet som universelle.  

Det femte kritikpunkt er forskernes manglende forklaring på, hvorfor respondenterne satte sig 

tættere på de varme farver trods den ubehag, som de skabte, og længere væk fra de kolde farver på 

trods af, at de fik respondenterne til at føle sig afslappede. Denne modsætning kan respondenterne 

også have haft svært ved at svare på, men ikke desto mindre ville svaret have været relevant for 

undersøgelsen og indretningsdesignere, fordi det muligvis kunne have gavnet fremtidig 

butiksindretning. Det sjette og sidste kritikpunkt er brugen af diasbilleder til at simulere en 

købssituation fremfor at observere respondenterne i en butik. Der er dog både ulemper og fordele 

ved begge metoder.     
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FARVERS	  PRISASSOCIATIONER	  

Udover hvordan forbrugeren opfatter en bestemt farve, så er det også relevant at undersøge, hvilke 

prisassociationer farver udløser. Bellizzi et. al. (1983) fandt ud af, at respondenterne ikke 

associerede nogen farver med pris eller kvalitet, men Babin, Hardesty & Suter (2003) undersøgte 

dette i en hypotetisk tøjbutik, hvor de benyttede sig af farverne blå og orange. Derudover var 

undersøgelsens formål at analysere forbrugernes intentioner med at gå ind i butikken. Det vil sige, 

forskerne ville undersøge, hvordan farveændringer i butiksindretningen påvirkede forbrugernes lyst 

til at gå ind i butikken og kigge eller købe noget. Respondenterne bestod af 209 kvinder fra 

universitetsmiljøet, og gennemsnitsalderen var 33 år (ibid.).  

 

Forskernes resultater mindede om Bellizzi et. als. (Bellizzi et. al., 1983), fordi respondenterne 

foretrak den blå farve fremfor den orange farve, og de havde mere lyst til at gå ind i butikken og 

kigge eller købe noget, når farven blå var benyttet i butiksindretningen (Babin et. al., 2003).  

Farven orange fik altså den laveste bedømmelse af respondenterne på to punkter: det første punkt 

var angående passende prissætning, og det andet punkt var, om respondenterne følte, at det var 

begejstrende eller spændende at handle i butikken, når der blev benyttet en orange farve kombineret 

med skarpt lys i butiksindretningen. Denne kombination af farve og lys gav nemlig associationer til 

discountforretninger (ibid.).  

 

Dog viste resultaterne, at kombinationen af farven orange i butiksindretningen og dæmpet lys gav 

den modsatte opfattelse af butikken, hvilket vil sige, at butikken ikke blev opfattet som en 

discountforretning, prissætningen var passende, og det var spændende at handle i butikken. 

Kombinationen af farven orange og dæmpet lys skabte altså de samme associationer, som når 

butikken benyttede en blå farve kombineret med dæmpet eller skarp belysning (ibid.). I denne 

forbindelse er det relevant at nævne, at dette speciale ikke inddrager lysstimuli i analysen af farvers 

påvirkning af forbrugeradfærd grundet farvers kompleksitet og specialets omfang. Alligevel er det 

en interessant iagttagelse, og det formodes, at det vil give indretningsarkitekter flere muligheder, 

når de skal indrette en butik og skabe de mest optimale butiksmiljøer, således at forbrugernes 

shoppeoplevelse bliver den bedst mulige. 
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KRITIKPUNKTER	  	  

Babin et. als. (ibid.) undersøgelse har dog flere begrænsninger, hvilket betyder at den mangler 

validitet. For det første er respondenterne kun kvinder, så det formodes, at undersøgelsen ville 

producere nogle andre resultater, hvis forskerne også havde inkluderet mænd i undersøgelsen, 

eftersom mænd kan opfatte farver og lys anderledes end kvinder. Derudover handler mænd nogle 

gange også i andre butikker end kvinder gør, f.eks. når der skal købes tøj.  

For det andet er butikken i undersøgelsen en beskrivelse af en hypotetisk tøjbutik, hvilket betyder, 

at hvis forskerne lavede den samme undersøgelse med andre typer af butikker, f.eks. supermarkeder 

og legetøjsbutikker, så ville resultaterne muligvis være anderledes, og dermed vil Babin et. als. 

(2003) (ibid.) undersøgelse ikke være valid i sådanne tilfælde. Især supermarkeder vil have 

begrænset nytte af undersøgelsen, fordi fødevarer kræver mindre engagement og involverer dermed 

en kortere købsproces, end tøj gør (ibid.). Det formodes, at et supermarked eller en bestemt tøjbutik 

vil benytte nogle andre farver end blå og orange, så det begrænsede farvebrug i undersøgelsen er 

endnu en manglende validitetsfaktor. 

I undersøgelsen beskrev forskerne en hypotetisk butik, og det kan diskuteres, om denne faktor gør 

undersøgelsen mindre valid. Tidligere undersøgelser har benyttet sig af lignende metoder, hvor 

forskerne benyttede sig af spørgeskemaer kombineret med billeder på en projektørskærm eller store 

papirark sat op ved siden af hinanden (Bellizzi & Hite, 1992; Bellizzi et. al., 1983). Disse 

undersøgelser opnåede de samme resultater som Babin et. al. (2003); det vil sige respondenterne 

foretrak den blå farve fremfor varme farver som f.eks. rød eller gul.  

Der er dog flere fordele ved, at Babin et. al. (2003) benytter en hypotetisk tøjbutik: ved at beskrive 

en hypotetisk tøjbutik fremfor at observere respondenterne i en fysisk butik, så har forskerne et 

sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere undersøgelser, som benytter sig af samme metode 

(Bellizzi & Hite, 1992; Bellizzi et. al., 1983). For det andet er det væsentligt nemmere at skabe 

præcise visuelle billeder hos respondenterne, når forskerne beskriver butiksmiljøet fremfor at 

observere respondenterne i en fysisk butik, hvor en masse andre stimuli som f.eks. lys, lyd, lugt og 

andre forbrugere kan påvirke respondenterne og dermed undersøgelsens resultater.  

På den anden side formodes det, at en undersøgelse i en fysisk butik vil skabe mere realistiske og 

måske endda mere valide resultater, fordi der også er de ovennævnte stimuli tilstede. Dog formodes 

det, at det ikke altid er muligt at udføre sådanne undersøgelser i en fysisk butik på grund af enten 
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økonomiske eller praktiske grunde, hvorfor forskere kan blive nødt til at benytte sig af realistiske 

beskrivelser kombineret med evt. billeder på en skærm eller computergenererede butiksmiljøer. 

	  FARVERS	  PÅVIRKNING	  AF	  PRODUKT-‐	  OG	  TIDSFORNEMMELSE	  	  

Brugen af farver (Danger, 1969) og farvet lys kan også ændre forbrugerens tidsfornemmelse og 

produktindtryk ifølge Singh (2006) og (Feisner, 2006), som nævner, at når der benyttes rødt lys og 

rød farve, så går tiden langsommere, og produkterne virker større og tungere (Mahnke, 1996).  

Sådan en effekt ville være passende at opnå for en butik, hvis den solgte store biler som f.eks. en 

Range Rover, da det formodes, at farven rød ville forstærke følelsen af, at Range Roveren er stor, 

rummelig og robust. Som tidligere nævnt, så skaber farven rød associationer til modernitet, hvilket 

er endnu en grund til, at en Range Rover forhandler med fordel kan benytte farven rød. 

Indretningsdesigneren skal dog være påpasselig med at benytte for meget rødt lys, eftersom det ikke 

er en beroligende farve, og ifølge Bellizzi et. al. (1983) er det passende at kombinere den røde farve 

med kolde farver som f.eks. blå og grøn, fordi det beroliger forbrugeren i købsbeslutninger. Dette er 

anbefalelsesværdigt i en købssituation, som omhandler et dyrt produkt, fordi sådanne produkter 

kræver mere overvejelse (ibid.). På den anden side påstår Mahnke (1996), at uanset hvilken farve 

der er tale om, så vil kraftige farver skabe en spændende atmosfære, mens svage farver vil have en 

beroligende effekt.  

Som tidligere nævnt giver kolde farver forbrugeren lyst til at blive i længere tid i butikken, som i 

det her tilfælde er en bilhandler, hvilket er nødvendigt, fordi forbrugeren skal træffe en dyr 

købsbeslutning, nemlig købet af en Range Rover, hvor prisen starter ved knap 700.000 kr. (”Biler”, 

2015). Dette skal foregå i ro og mag, så forhandleren ikke risikerer, at forbrugeren bliver stresset og 

utilpas og ender med at udsætte købet (Bellizzi et. al., 1983).  

I modsætning til de varme farver, så vil kolde farver som f.eks. blå (Danger, 1969) og blåt lys have 

den modsatte effekt, nemlig at tiden går hurtigere, og produkterne synes mindre og lettere (Singh, 

2006; Mahnke, 1996; Feisner, 2006). Denne effekt vil være passende at opnå i en butik, som sælger 

mobiltelefoner, elektronik eller værktøj, fordi det formodes, at kundesegmentet indenfor disse 

områder foretrækker, at produkterne er lette, små og praktiske. Lyse farver er også velegnet til at få 

små produkter til at virke større, men også rum og flader.  
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FARVERS	  PÅVIRKNING	  AF	  RUMFORNEMMELSE	  

Varme farver som f.eks. rød og orange forekommer ”tættere på” end kolde farver som f.eks. blå og 

grøn (Diamond & Diamond, 2011; Feisner, 2006). Varme farver ”bevæger sig” altså fremad mod 

forbrugeren (advance), og kolde farver ”bevæger sig” tilbage, det vil sige væk fra forbrugeren 

(recede). Derfor vil en lys rød farve være bedre at benytte, hvis en stor butik ønsker at forekomme 

mindre og skabe en følelse af tryghed, mens en lille butik kan benytte en lys blå farve, så den 

forekommer større (ibid.). 

En bestemt farve kan skabe forskellige psykologiske påvirkninger og handlinger, afhængig af hvor i 

rummet den bliver påmalet. Ifølge Mahnke (1996) er dette også en faktor, som 

indretningsdesigneren skal tage med i sine overvejelser, når der skal indrettes en butik. Eftersom de 

fleste undersøgelser har benyttet elementærfarverne blå, grøn, rød og gul, så vil brugen af disse 

farver på rummets flader blive gennemgået i dette afsnit. Derudover vil neutrale som grå, sort og 

hvid også blive gennemgået, da disse er farver, som ofte ses i butiksinteriører. 

Blå vil give en følelse af guddommelighed og kølighed, hvis den påmales loftet. En lyseblå vil føles 

mindre håndgribelig, mens en mørkeblå vil føles tung og tyngende. På væggene vil en lyseblå 

opfattes som kølig og fjern, hvorimod en mørkeblå vil opfattes som opmuntrende og give en større 

pladsfornemmelse. Den sidste flade, som er gulvene, vil give en følelse af ubesværet bevægelse, 

hvis gulvet er malet lyseblåt, mens et mørkeblåt gulv vil føles tungt og solidt (ibid.). Blå kan virke 

kold og trist, hvis den benyttes på mange flader, og det samme gælder for en lyseblå farve, som 

normalt opfattes som beroligende. Dette skyldes, at en lyseblå vil bryde skarpt, når den rammer 

øjets linse, hvilket kan sløre detaljer og objekter i ethvert miljø (Meerwein, Rodeck & Mahnke, 

2007).     

Grøn, som er den anden kolde elementærfarve, vil føles helt anderledes, når den påføres på 

rummets forskellige flader. På loftet vil den føles beskyttende, mens den vil føles kølig, rolig og 

passiv og give en følelse af sikkerhed, hvis den males på væggene. På gulvet vil den give en følelse 

af naturlighed, og den vil føles blød og afslappende. Eftersom grøn skaber en afslappende 

atmosfære, så er den velegnet til situationer, hvor der kræves koncentration, hvilket ville være 

passende til butikker eller butiksområder, hvor der er mange oplysninger og produktindtryk 

(Mahnke, 1996).  
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Som tidligere nævnt er rød en farve, som kan virke angstskabende, hvis den benyttes i stort omfang. 

Derfor bliver den sjældent benyttet som den dominerende farve, men i højere grad som accentfarve 

(ibid.). Som loftsfarve vil rød føles påtrængende, forstyrrende og tung, mens den vil give et 

aggressiv indtryk som vægfarve. Hvis den benyttes på gulvet, så kan det give følelsen af, at man 

skal være opmærksom og bevidst (ibid.).  

På samme måde med rød, så kan gul også virke irriterende som vægfarve, hvis den er kraftig, men 

vil føles varm, hvis der er lidt orange i. Når farven bliver benyttet på loft og gulv, så giver den 

forbrugeren en helt anden følelse.  

Som loftsfarve vil en citrongul føles let, skinnende og stimulerende, mens et gult gulv vil give virke 

afledende og opløftende (ibid.). Gul fremstår også mere lys en farven hvid, hvilket gør den egnet til 

områder i butikken, som har dårlig belysning. Ved at kombinere den med kolde accentfarver som 

grøn og blå kan der skabes en kølig og rolig atmosfære, mens varme accentfarver som orange og 

rød vil skabe en spændende og varmere atmosfære. 

Neutrale farver som f.eks. grå, sort og hvid vil også påvirke butiksatmosfæren, når de benyttes på 

de forskellige flader. Grå som loftsfarve vil give en dunkel følelse, men som væg- og gulvfarve vil 

den føles neutral (ibid.). Sort er tidligere i dette speciale blevet omtalt som en farve, som kan 

symbolisere noget dyrt, men den suger også lyset til sig, hvilket kan skabe en trist atmosfære. 

Derfor skal den benyttes i begrænset omfang (Gregersen & Andersen, 2011). Som loftsmaling føles 

den nemlig et sted mellem undertrykkende og tom, og som vægmaling vil den føles dyster og 

fængslende. Som gulvmaling vil den føles upassende (Mahnke, 1996). Farven hvid, som mange 

butikker benytter for at fremhæve produkterne, er ifølge Mahnke (1996) heller ikke velegnet i stort 

omfang. Dette skyldes, at på lofter og vægge virker den tom og steril, mens den som gulvmaling 

giver en følelse af, at den ikke må betrædes.  

FARVERS	  PÅVIRKNING	  AF	  TEMPERATURFORNEMMELSE	  

Udover at påvirke menneskers rumfornemmelse, så kan farver også få et rum til at føles koldere 

eller varmere. Flere undersøgelser har vist, at på trods af den samme temperatur i to 

forskelligfarvede lokaler, så frøs respondenterne i lokalet med den kolde farve. Dog har en anden 

undersøgelse vist nogle lidt andre resultater, hvor temperaturen i to forskellige lokaler også var ens. 
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I rummet med varme farver følte respondenterne, at temperaturen var væsentlig højere end 

temperaturen i rummet med de kolde farver, hvilket kan skyldes farvers absorberingsevne. Jo lysere 

en farve er, jo mere lys, og dermed varme, bliver reflekteret, hvilket får lokalet til at blive varmere. 

Mørke farver vil derimod absorbere lys og varme, hvilket gør lokalet køligere (ibid.). Derfor vil det 

være anbefalelsesværdigt at benytte kolde farver til butikker, hvor der kan blive varmt, og varme 

farver til butikker, som kan føles kølige. Når varme og kolde farver benyttes på denne måde, så har 

de en compensatory role, og hvis en varm (kold) farve bliver benyttet til at få butikken til at føles 

varmere (koldere), så har farven en consonant role (ibid.).  

 

FARVEPRÆFERENCER	  

FARVEANVENDELSE	  OG	  INTERKULTURALITET	  	  	   	  

I dette speciale bliver der kun fokuseret på farver i butikker i Danmark, men det er relevant at 

nævne, at farver har forskellige betydninger og æstetiske værdier på tværs af kulturer (Aslam, 

2006). Derfor er det nødvendigt, at en indretningsdesigner vælger farverne med omhu, hvis han 

eller hun skal indrette en butik i udlandet. Et eksempel på dette kunne være farven grøn, som 

symboliserer fare i Malaysia (Ricks, 1983 i Aslam, 2006), men i USA symboliserer den eventyr 

(Jacobs et. al., 1991 i Aslam, 2006).  

Der findes dog farver, som har en pankulturel betydning, og disse farver kan indretningsdesignere 

benytte uden at skulle overveje kulturelle eller lokale forskelle (Aslam, 2006). Et eksempel på dette 

er farven blå, der symboliserer høj kvalitet, pålidelighed og driftssikkerhed i både USA og flere 

asiatiske lande (Jacobs et. al., 1991 i Aslam, 2006). Derudover har en undersøgelse vist, at på tværs 

af forskellige kulturer og lande, så var farverne rød, blå og grøn de mest foretrukne (Adams & 

Osgood, 1973). Rød blev opfattet som stærk og aktiv, og blå og grøn blev opfattet som gode farver 

(ibid.). Disse resultater viser, at selv på tværs af vidt forskellige kulturer, så er farverne rød, blå og 

grøn de mest foretrukne, hvilket er enstemmigt med de tidligere nævnte undersøgelser (Bellizzi & 

Hite, 1992; Bellizzi et. al., 1983; Crowley, 1993). Dette kan være praktisk for en 

indretningsdesigner, som har tænkt sig at benytte sig af disse farver, hvis vedkommende skal 

indrette en butik i udlandet. 
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FARVEPRÆFERENCER	  BLANDT	  MÆND	  OG	  KVINDER	  

Som indretningsdesigner kan det også være relevant at overveje farvepræferencer mellem kønnene. 

Nogle farver kan opfattes som feminine eller maskuline, og derfor handler det om at vælge farver, 

som understreger det, som butikken sælger. Værktøjsafdelingen i et varehus ville nok sjældent 

vælge en feminin farve som lyserød til interiøret, men måske en maskulin farve som f.eks. blå eller 

grøn (Neal et. al., 2002 i Aslam, 2006). Derfor kunne en indretningsdesigner muligvis blive fristet 

til at tro, at mænd og kvinders farvepræferencer også er så traditionel, at mænd ikke kan lide 

feminine farver og kvinder ikke kan lide maskuline farver. Dog har undersøgelser vist, at 

traditionelle farveopfattelser ikke hænger sammen med kønnenes farvepræferencer (Hemphill, 

1996; Valdez & Mehrabian, 1994). 

I Hemphills (Hemphill, 1996) undersøgelse valgte cirka halvdelen af både mændene og kvinderne 

farven blå som deres yndlingsfarve, fordi den blev associeret med havet eller himlen, hvilket er ting 

som opfattes som beroligende og fredelige. Kvinderne foretrak også varme farver som orange, gul 

og rød, mens mændene foretrak kolde farver som sort, brun og grøn. Til gengæld var grå den 

mindst foretrukne farve blandt både mænd og kvinder, fordi den blev associeret med regnvejrsdage 

og tristhed.  

Derudover foretrak begge køn lyse farver som f.eks. hvid, lyserød, gul og grøn, mens farverne lilla 

og hvid blev opfattet som neutrale, hvilket vil sige, at de ikke vækkede nogle følelser hos hverken 

mændene eller kvinderne. Til gengæld var det kun under 20 % af respondenterne, som ikke blev 

påvirket af hverken lyse eller mørke farver, hvilket er et tegn på, at de fleste mænd og kvinder 

bliver påvirket af farver (ibid.). Overraskende nok foretrak begge køn lyserød fremfor brun, hvilket 

modstrider opfattelsen af lyserød som en feminin farve (Gregersen & Andersen, 2011).  

I den anden undersøgelse reagerede både mænd og kvinder ens, når de skulle fortælle, hvad de 

følte, når de så forskellige farver med forskellige lyshedsgrader (Valdez & Mehrabian, 1994).  

Begge undersøgelsers resultater viser, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem 

traditionelle farveopfattelser og mænd og kvinders farvepræferencer (Hemphill, 1996; Valdez & 

Mehrabian, 1994). Dette betyder, at hvis en indretningsdesigner skal indrette en butik, hvor 

produkterne henvender sig til både mænd og kvinder, så behøver der ikke være lyserød i 

dameafdelingen og blå i herreafdelingen, fordi både mænd og kvinder kan lide varme og kolde 

farver (ibid.). Det er derfor vigtigt, som tidligere nævnt, for en indretningsdesigner at analysere 
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konteksten og brandet, således at vedkommende benytter nogle farver, som repræsenterer den 

livsstil og de værdier, som brandet står for (Aslam, 2006).  

På trods af undersøgelsernes brugbarhed og relevans, så mangler de begge validitet. Først og 

fremmest har Hemphills (1996) undersøgelse en lille respondentgruppe, hvilket betyder, at den ikke 

er repræsentativ. Respondentgruppen bestod af 40 bachelorstuderende fra Australien, mens Valdez 

& Mehrabian (1994) tilsvarende havde 396 bachelorstuderende fra USA. For det andet blev 

farverne i begge undersøgelser ikke præsenteret for respondenterne som en del af en 

butiksindretning, hvilket betyder at farveopfattelserne kunne have været anderledes. 

 

FORETRUKNE	  FARVEKOMBINATIONER	  BLANDT	  FORBRUGERE	  

Nogle butikker vælger at benytte én farve, mens andre har to eller flere farver. I denne forbindelse 

kan det være relevant for en butik at undersøge, hvilke farver der virker bedst sammen, og hvilke 

der ikke gør. Schloss & Palmer (2011) undersøgte 3 aspekter ved farvekombinationer: hvilke 

farvepar respondenter bedst kunne lide, hvilke farvepar harmonerer bedst sammen, og hvordan 

baggrundsfarven påvirker farven i forgrunden.  

Respondenterne bestod af 24 kvinder og 24 mænd, som deltog i alle fire undersøgelser, som 

forskerne gennemførte. Før undersøgelsen startede, blev alle respondenterne undersøgt for 

farveblindhed, men ingen af dem led af denne øjensygdom (ibid.).  

Til den første undersøgelse, som omhandlede hvilke farvepar respondenterne bedst kunne lide, 

lavede forskerne alle de mulige farvekombinationer med 32 farver. Dette skabte 992 slides med 

farvekombinationer, som hver især havde en baggrundsfarve og en forgrundsfarve. De 32 farver 

blev udgjort af otte forskellige farver, som blev tonet i fire forskellige mæthedsgrader: mættet, lys, 

dæmpet og mørk (ibid.) (se bilag 15). Respondenterne fik vist én slide ad gangen, hvorefter de 

skulle angive, hvorvidt de kunne lide farvekombinationen. Denne skala gik fra ”slet ikke” til ”rigtig 

meget”.  

Den næste undersøgelse var identisk med den forrige, men forskellen var, at respondenterne blev 

bedt om at vurdere, hvor godt to farver harmonerede sammen, hvilket vil sige hvor godt de to farver 

passede sammen. Det vil sige, at respondenterne skulle ikke bedømme, om de kunne lide 
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farveparret, men om de synes, at farveparret  passede sammen. Derfor gik bedømmelsesskalaen fra 

”disharmonisk” til ”harmonisk” (ibid.).  

I den tredje undersøgelse undersøgte forskerne, hvordan farvelighed hang sammen med 

farvepræference og farveharmoni. Denne undersøgelse skilte sig ud ved, at farverne ikke var 

kombineret ved at have en baggrunds- og forgrundsfarve, men i stedet havde forskerne placeret 

farverne ved siden af hinanden, og de havde samme størrelse. Grunden til denne opsætning 

skyldtes, at forskerne ville have, at respondenterne skulle vurdere, hvor stor farvelighed der var 

mellem de to farver, uden at farverne optrådte ovenpå hinanden. Derudover optrådte hver 

farvekombination to gange, således at en farve optrådte både til venstre og til højre på hver slide. 

Bedømmelsesskalaen gik fra ”samme” til ”anderledes” (ibid.). 

I den fjerde undersøgelse undersøgte forskerne, hvordan respondenterne blev påvirket af 

baggrundsfarven, når de skulle bedømme, hvor meget de kunne lide farven i forgrunden. 

Undersøgelsen var væsentlig anderledes end de tre andre, eftersom de otte farver fra hver kasse (se 

bilag 15) optrådte på de 32 forskellige baggrunde, hvilket genererede 128 dias, som respondenterne 

skulle bedømme (ibid.). På hver slide skulle respondenterne bedømme hver farve enkeltvis, og hvis 

den samme farve optrådte på den samme baggrund, f.eks. den samme rød på den samme røde 

baggrund, så kunne farven ikke bedømmes. Bedømmelsesskalaen gik fra 1 (laveste) til 9 (højeste), 

så jo mere respondenten kunne lide farven i forgrunden, jo højere tal skulle vedkommende skrive. 

Resultaterne af de to første undersøgelser viste, at respondenterne foretrak varme farver på en kold 

farvebaggrund og kolde farver på en varm farvebaggrund. Derudover foretrak respondenterne, at 

baggrundsfarven havde en anderledes valør, det vil sige var lysere eller mørkere, end 

forgrundsfarven (ibid.). Resultaterne viste desuden, at valg af foretrukken farvepar var baseret på 

følgende fire kriterier: 1. hvilken af de enkelte farver i farveparret respondenterne bedst kunne lide, 

2. hvorvidt der var farveharmoni mellem baggrunds-og forgrundsfarven, 3. valørkontrasten mellem 

baggrunds-og forgrundsfarven og 4. hvorvidt respondenten kunne lide forgrundsfarven i forhold til 

baggrundsfarven.  

Grunden til at valørkontrasten var et vigtigt kriterium for respondenterne, når de skulle bedømme, 

hvilket farvepar de bedst kunne lide, skyldes bl.a. at mennesker foretrækker ting, som er æstetiske, 

fordi det er nemmere at opfatte visuelt. Det vil sige, at jo højere valørkontrasten er mellem 
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forgrunds- og baggrundsfarven, des mere harmonisk opfattes farveparret, fordi det ser æstetisk ud 

(ibid.). Forklaringen på dette er fluency theory, som handler om, at jo nemmere iagttageren kan 

forstå og bearbejde et objekt, jo mere positivt er iagttagerens æstetiske oplevelse af objektet (Reber, 

Schwarz & Winkielman, 2004 i Schloss & Palmer, 2011). Æstetiskhed bedømmes ud fra, hvor nemt 

det er at forstå formerne, og hvorvidt der er symmetri og kontraster mellem objektets for- og 

baggrund. Det vil sige, at jo renere og enklere objektets linjer er, jo mere symmetri er der, og jo 

højere kontrasten er mellem forgrunds- og baggrundsobjekter, des mere æstetisk vil objektet blive 

opfattet (ibid.).  

Resultaterne af den tredje undersøgelse viste, at respondenterne generelt foretrækker farvepar, der 

har en lighed på farveskalaen, hvilket vil sige, at kombinationen orange og rød er mere tiltalende 

end blå og gul. Dog skal valøren og/eller mætheden være anderledes mellem farverne i parret. 

Respondenterne syntes desuden, at farvepar med en lighed på farveskalaen var mere harmoniske. 

Dette skyldes, at vi mennesker sammenligner med farvesammensætninger i omgivelserne, hvilket 

vil sige, at hvis vi ser to farver i vores omgivelser, som er tæt på hinanden både fysisk og i 

farveskalaen, f.eks. et gult hus med et rødt tag, så synes vi, at den røde og gule farve passer 

sammen; det vil sige er harmoniske. Denne harmoniopfattelse ligger til grund for, hvilke farver vi 

synes er harmoniske, når vi bliver præsenteret for dem i tests som i de ovenstående (Schloss & 

Palmer, 2011). 

Resultaterne af den fjerde undersøgelse viste, at farveforskellen mellem forgrunds-og 

baggrundsfarven øgede præferencen for forgrundsfarven. Derudover påstår forskerne, at eftersom 

mennesker foretrækker mættede farver, og en kontrasterende baggrundsfarve forstærker 

forgrundsfarvens mæthed, så vil mennesker foretrække farver, som har en meget kontrasterende 

baggrundsfarve (ibid.). Dette betyder, at hvis en farve på en butiksvæg skal være tiltalende, så er det 

vigtigt, at der er en stor kontrast i farveforskellen mellem forgrunds-og baggrundsfarven. Eksempler 

på dette kunne være en blå væg, hvor noget af væggen er farvet gul, eller en hvid væg, hvor en del 

af væggen er farvet rød. Det formodes, at Schloss og Palmers (2011) resultater kan blive 

uundværlige for butikker og indretningsdesignere, når der skal kombineres flere farver, fordi deres 

resultater viser, hvilke farver der er bedst at kombinere. Dette gælder uanset om farverne er placeret 

indeni hinanden eller ved siden af hinanden. 
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KRITIKPUNKTER	  	  

På trods af undersøgelsens fordele, så mangler den validitet. For det første er det ikke sikkert, at de 

samme resultater ville opnås, hvis tre eller flere farver blev sammenlignet. Et eksempel på dette 

kunne være en rød farve i baggrunden og en blå og gul farve i forgrunden. Dette er ikke 

ensbetydende med, at mange butikker gerne vil indrette deres butik med tre eller flere farver, men 

en sammenligning af flere farver ville afsløre, om forbrugerne stadig ville synes, at en bestemt 

farvekombination er tiltalende eller utiltalende.  

Det andet kritikpunkt er den manglende kontekst, eftersom farvekombinationerne ikke blev 

præsenteret for respondenterne som en del af en butiksindretning, hvilket betyder at 

farveopfattelserne kunne have været anderledes. Det vil sige, at respondenterne kunne have syntes, 

at farverne i undersøgelsen ikke var velvalgte i forhold til brandet og produkterne.  

Det tredje kritikpunkt er det interkulturelle aspekt. Farveopfattelser er ikke universelle, og det 

betyder, at de skaber forskellige associationer i forskellige lande og kulturer. Jeg formoder, at dette 

muligvis også påvirker præferencer for farvekombinationer, og eftersom alle respondenterne i 

undersøgelsen var amerikanere, så inddrager forskerne ikke det interkulturelle aspekt ved ikke at 

have respondenter fra forskellige lande og kulturer. Jeg har en formodning om, at dette ville have 

skabt nogle andre resultater hvad angår præferencer for farvekombinationer, og samtidigt ville 

undersøgelsen have haft større validitet i et internationalt perspektiv.  

 

SHOPPEHENSIGT	  OG	  FARVER	  

Når en butik skal indrettes er det også vigtigt at tage højde for de to typer forbrugere, som træder 

ind i butikken: den ene er de opgaveorienterede, som leder efter et specifikt produkt og har planer 

om at købe det, og den anden type er de rekreative, som ikke har planer om at købe noget, men 

kigger bare rundt i butikken for underholdningens skyld (Van Rompay, Tanja-Dijkstra, Verhoeven 

& Van Es, 2011). Van Rompay et. al. (2011) ville undersøge, hvordan farver og indretning i en 

butik påvirkede de to typer forbrugere, og til dette formål valgte de tilfældige respondenter, som 

enten var ved at forlade, gå ind i eller forbi en tøjbutik. Respondenterne bestod af 123 mennesker 

fordelt på 76 kvinder og 47 mænd i alderen 16-71 år, og gennemsnitsalderen lå på 38,8 år (ibid.).  
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Først blev respondenterne præsenteret for undersøgelsen, hvor de skulle forestille sig, at de var 

enten en opgaveorienteret forbruger, som skulle bruge noget tøj til en fest samme aften, men 

butikken lukkede om 15 minutter, eller en rekreativ forbruger som tilfældigvis går forbi butikken og 

beslutter sig for at gå ind og kigge på tøjet (ibid.). Forskerne bestemte, hvilken slags kunde 

respondenten skulle forestille sig at være.   

For at skabe et så realistisk scenarie som muligt havde forskerne optaget fire forskellige videoer, 

hvor de gik den samme rute rundt i butikken. I to af videoerne var væggene røde og tøjet var stillet 

op i små klynger midt i butikken, eller fordelt langs væggene, så der var masser af plads til at gå 

rundt i butikken og bevare overblikket over tøjplaceringerne (ibid.). I de to andre videoer havde 

butiksvæggene farven blå og samme indretning som ovenfor, og i alle fire videoer havde forskerne 

benyttet det præcis samme antal tøjrækker og -mængde. Respondenterne blev præsenteret for én af 

de fire ovenstående videoer, hvorefter de skulle udfylde et spørgeskema, som omhandlede farve- og 

indretningselementerne i videoerne.  

Resultaterne af undersøgelsen viste, at de opgaveorienterede forbrugere blev hverken påvirket 

negativt eller positivt af farverne på butiksvæggene, mens de rekreative forbrugere blev positivt 

påvirket af farverne på butiksvæggene. Af hensyn til relevans vil jeg ikke gå i detaljer med 

undersøgelsens andre resultater, som omhandler hvorvidt respondenterne blev påvirket af, at 

butikken var tætpakket eller ej.  

Det kan altså konkluderes, at tøjbutikker kan med fordel bruge farver i indretningen uden at det 

påvirker de opgaveorienterede forbrugere negativt, mens det vil påvirke de rekreative forbrugere 

positivt. 

 

KRITIKPUNKTER	  

For det første har forskerne benyttet en tøjbutik til undersøgelsen, hvilket begrænser resultaternes 

brugbarhed, eftersom det formodes, at andre typer butikker som f.eks. legetøjsbutikker og 

supermarkeder ikke ville kunne drage nytte af undersøgelsens resultater.  

For det andet havde respondenterne ikke mulighed for at gå rundt i butikken og shoppe, men skulle 

i stedet forestille sig det, mens de så en video, hvor de blev ført rundt i butikken i en bestemt rute. 
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Ved at benytte en video fremfor at lade respondenterne gå rundt i en tøjbutik, så begrænses 

muligheden for at skabe så realistiske og valide resultater som muligt, fordi de andre sanser som 

f.eks. lugte-, høre- og følesansen ikke har mulighed for at blive benyttet. På den anden side kan 

forskerne bedre styre forsøget, fordi respondenterne netop ikke bliver forstyrret af deres andre 

sanseindtryk, men er tvunget til kun at bruge synssansen, som er det essentielle for min 

undersøgelse, netop fordi jeg undersøger, hvordan farver påvirker forbrugere. Som bekendt kan 

forbrugerne kun opfatte farver med synssansen.  

Det tredje manglende validitetspunkt er den begrænsede benyttelse af farver i undersøgelsen, for 

Van Rompay et. al. (2011) eksperimenterede kun med farverne blå og rød, men deres undersøgelse 

svarer ikke på, hvordan andre farver ville påvirke henholdsvis de opgaveorienterede forbrugere og 

de rekreative. Derudover ville det have været relevant at undersøge, hvordan en kombination af 

farver ville have påvirket respondenterne, hvilket vil sige, at forskerne kunne have benyttet sig af to 

farver til butiksindretningen, som f.eks. rød og blå. Det formodes, at dette kunne muligvis skabe 

væsentlig anderledes resultater, som samtidigt ville lægge op til nye diskussioner, hvor forskerne 

ville have mulighed for at komme med anbefalinger til, hvordan indretningsdesignere kan benytte 

farvekombinationer i forhold til de to typer af forbrugere. 

 

FARVEKULTUREN	  I	  DANMARK	  

Danmark har gennem årtier benyttet kolde farver som blå, grå og sort når det kom til design og 

indretning, og dette har naturligvis også påvirket butikkernes valg af farver, når disse skulle 

indrettes. Skandinavisk farvevalg er typisk dæmpede og mørke farver hvad angår butiksindretning. 

Ifølge Berit Bergström, som er administrerende direktør for the Scandinavian Color School, så er 

dette farvevalg kulturelt betinget (What’s color got to do with it, n.d.), hvilket er en holdning som 

deles af forbrugeradfærdsforsker Jesper Clement og farverådgiver Joanna Foucard (se bilag 5 og 6). 

Inspirationen til denne farvekultur er fundet i vores naturlige omgivelser, hvilket vil sige lyset, 

vandet, skoven og åbne landskaber, og eftersom de farver som vi finder i disse naturlige omgivelser 

har været en del af vores kultur i lang tid, så er de genkendelige og giver os en tryghedsfølelse 

(What’s color got to do with it, n.d.). Farvevalget i butikker afspejler altså farverne i vores naturlige 
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omgivelser, hvilket giver mening, da mange butikker i Sydeuropa og Asien bruger meget varme og 

energiske farver, hvilket også afspejler det klima, som disse lande har.  

Derudover er der en tendens til at benytte hvid til interiør i mange butikker, hvilket skyldes at vi i 

Skandinavien prøver at kompensere for vinterperiodens mørke tid (ibid.). Den hvide interiørfarve 

som vi ser i mange danske hjem og butikker skyldes altså bl.a., at butikkerne gerne vil skabe en lys 

atmosfære som kontrast til det mørke og kolde klima, som vi har i Danmark. Derudover skyldes 

brugen af den hvide interiørfarve praktiske årsager for nogle butikkers vedkommende. Dette gælder 

f.eks. tøjbutikker, som får nye kollektioner flere gange om året, hvilket gør det besværligt for dem 

at benytte farverige indretningsfarver. Ved at benytte hvid som interiørfarve undgår tøjbutikkerne at 

skulle tilpasse farven til kollektionen, hver gang den skifter (Interview med Claus Gramstrup, Erik 

Jäpelt, Jesper Clement, Joanna Foucard og Mia Münster).  

Der kunne argumenteres for, at butikken kunne ændre interiørfarven, så det passede til den nye 

kollektion, men jeg formoder, at dette vil være både dyrt og besværligt, eftersom interiør såsom 

hylder, borde osv. i nogle tilfælde skal specialfremstilles, hvilket kan tage lang tid. Jeg formoder 

derfor, at for butikken er det ikke kun et spørgsmål om at male væggene om, men også bestille nyt 

interiør, hvilket er en stor proces.   

Tendensen med de hvide vægge startede omkring 1955 og kulminerede i 1975, hvorefter brugen af 

den hvide farve blev reduceret. Omkring midten af 1980’erne kulminerede denne tendens, og kort 

efter blev den hvide og grå farve moderne igen, hvilket kunne ses i både butikker, banker, 

restauranter osv. (Mahnke, 1996). Neutrale farver bliver moderne igen efter en periode med for 

mange farver, selvom mange eksperter i årevis har betegnet hvid som en ”optisk belastning” og 

”farligt for psyken” (ibid.). Hvid bliver benyttet som et sikkert eller belejligt valg, når en person 

ikke ved, hvilken farve vedkommende skal benytte. Fra et psykologisk synspunkt bliver hvid 

opfattet som steril, og ifølge Mahnke (1996) vil monotoniske omgivelser give følelsen af bl.a. 

tristhed og statiskhed. Derfor har mennesker brug for at få deres sanser påvirket på forskellige 

måder, hvilket farver kan være med til at gøre i forbindelse med indretningsdesign. Pegler (1991) 

opfatter også den hvide farve som steril og trist, men derudover er han ikke ligeså kritisk overfor 

hvid som Mahnke (1996). Pegler (1991) betegner hvid som en farve, der får andre farver til at virke 

større, fremhævede og strålende.  
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Ifølge Mahnke (1996) er der ikke nogen stabil farvetrend hvad angår udvendig og indvendig 

indretning, og enten er der en tendens til at bruge mange farver eller næsten ingen. I starten af det 

20. århundrede blev der benyttet fine pastelfarver, hvorefter der skete en ”farveeksplosion” og der 

blev benyttet mange farver frem til 1. verdenskrig. Dette ændrede sig i løbet af 1920’erne og 

1930’erne, hvor farvetrenden blev mere rolig og dæmpet, og dette skift mellem at benytte mange 

eller næsten ingen farver fortsatte indtil 1960’erne, hvorefter der skete en bevidsthedsudvidende 

farverevolution. Spoler vi tiden frem til i dag, så befinder vi os ifølge Mahnke (1996) et sted 

mellem modernisme samt det højteknologiske image og det postmoderne. Skiftet mellem de to 

ekstremer hvor der enten benyttes mange farver eller næsten ingen farver er ikke holdbart, og derfor 

skal der findes en middelvej, hvor farvetrenden er stabil (ibid.). 
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ANALYSEMODEL	  	  

THE	  STIMULUS-‐ORGANISM-‐RESPONSE	  MODEL	  (S-‐O-‐R	  MODELLEN)	  

 

S-O-R modellen består som tidligere nævnt af 3 faktorer: stimulus, organism og response (Turley & 

Milliman, 2000). Bitners S-O-R model (Bitner, 1992) er dog mere detaljeret, så derfor vil jeg 

benytte den til min analyse. Selvom både Bitner (1992) og Turley & Milliman (2000) beskriver den 

samme model, så benytter Bitner (1992) nogle andre termer: Stimulus benævnes environmental 

dimensions, organism benævnes internal responses, og response benævnes behaviour (ibid.). 

Derfor vil termer fra begge teoretikere fremgå, når jeg benytter dem i dette speciale. S-O-R 

modellen vedlagt som bilag 16. 

 

ENVIRONMENTAL	  DIMENSIONS/STIMULI	  

Den første faktor, stimulus/environmental dimensions, er de fysiske omgivelser, som betegner alle 

indretningselementer. Disse deles op i 3 kategorier, som er ambient conditions, space/function og 

signs, symbols and artifacts (ibid.). Den førstnævnte kategori er omgivende stimuli, som ikke 

nødvendigvis kan ses eller røres ved, og eksempler på disse kunne være f.eks. farver, temperaturen, 

luftkvalitet, larm, musik, lys og lugte. Den anden kategori, som er space/function, betegner 

butikslayout såsom produktplacering og gange i butikken, og den sidste kategori, signs, symbols 

and artifacts, betegner skilte, dekorationer, billeder og priser (Turley & Milliman, 2000; Bitner, 

1992). Derudover er medarbejdernes uniform også en stimuli (Turley & Milliman, 2000), men af 

hensyn til dette speciales fokus, så er det kun farvestimuli i butiksinteriøret og forbrugerne, som vil 

blive analyseret. Det vil sige, at de andre butiksstimuli og medarbejdernes uniform, humør og 

interaktion med forbrugerne ikke vil indgå i analysen eller blive beskrevet her. 

Selvom butikssstimuliene er vidt forskellige, så er de gensidigt afhængige, hvilket betyder, at de 

tilsammen giver forbrugeren et indtryk af butikkens atmosfære og stemning (Bell, Fisher & Loomis, 

1978; Holahan, 1982; Ittelson et al., 1974 i Bitner, 1992; Meerwein, Rodeck & Mahnke, 2007). 

Forbrugeren bliver altså ikke påvirket af farver alene, og derfor kan det være nødvendigt at ændre 

flere af stimuliene samtidigt, f.eks. farver, lys og musik, således at butikken opnår at skabe et 
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butiksindtryk, som vil påvirke forbrugernes adfærd betydeligt (Bitner, 1992; Meerwein, Rodeck & 

Mahnke, 2007). Spørgeskemaer vil være relevante i denne forbindelse, hvor forbrugernes behov og 

præferencer skal analyseres både før og efter udarbejdelse af simulering af butiksmiljøer (Bitner, 

1992).  

Butikken kan benytte butiksindretningen, herunder farver, til følgende tre handlinger: at vise hvilket 

kundesegment de går efter, positionere brandet og adskille sig fra konkurrenterne (ibid.), hvilket 

understreger hvor essentielt det er, at brugen af farver er nøje udvalgt og målrettet. 

Eftersom de fleste undersøgelser er kontekstspecifikke, så kan det være vanskeligt at sige noget 

generelt om, hvordan bestemte butikselementer som f.eks. farver, lys og lyd vil påvirke forbrugerne 

(Bellizzi & Hite, 1992; Bellizzi et. al., 1983; Crowley, 1993; Babin et. al., 2003 og Middlestadt, 

1990). Det er dog muligt at isolere enkelte elementer og analysere dem, hvorefter der kan siges 

noget generelt om, hvordan forbrugerne bliver påvirket af dem (Bitner, 1992). 

CUSTOMER	  RESPONSE	  MODERATORS	  

Dog bliver organism/internal responses styret af customer response moderators, som er 

forbrugerens personlighedstræk, formålet med at gå ind i butikken, humør og forventninger. Disse 

ting kan påvirke forbrugerens oplevelse af butiksindretningen i en enten negativ eller positiv 

retning, og er et af de få faktorer, som indretningsdesigneren vil have svært ved at påvirke (Bitner, 

1992). Dette skyldes, at forbrugeren har nogle præferencer hvad angår butiksmiljøer. Et eksempel 

på dette kunne være en forbruger, som er en arousal avoider, hvilket vil sige en person, som ikke 

kan lide kraftige stimuli som f.eks. skarpt lys, høj musik osv., som går ind i en butik, hvor der er 

kraftige stimuli. Sådan en forbruger vil ikke bryde sig om sådanne stimuli, hvorimod en arousal 

seeker, som godt kan lide kraftige stimuli, ville føle sig tilpas i sådan en butiksatmosfære (ibid.). 

Derudover har arousal seekers en tendens til at udvikle en kontrol over situationer, hvor der er 

mange stimuli, som f.eks. en butik, hvilket betyder at disse typer mennesker ikke opnår forhøjet 

stimulering, hver gang de er i en butik med mange stimuli. I stedet udvikler de en kontrol sådanne 

butiksmiljøer (ibid.). 
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Når en forbruger går ind i en butik, så formoder jeg, at det er en beslutning, som er baseret på et 

formål. Ifølge Bitner (1992) er forbrugerens indtryk af omgivelserne påvirket af formålet med at 

besøge butikken, som også er en customer response moderator. I denne forbindelse skelner Van 

Rompay et. al. (2011) mellem to typer af forbrugere: de rekreative som ikke har planer om at købe 

noget, men kigger bare rundt i butikken for underholdningens skyld, og de opgaveorienterede som 

leder efter et specifikt produkt og har planer om at købe det. Van Rompay et. al. (2011) undersøgte, 

hvordan interiørfarver påvirkede de to typer af forbrugere, og resultaterne viste, at de 

opgaveorienterede forbrugere blev ikke påvirket af interiørfarverne, mens de rekreative forbrugere 

blev positivt påvirket af interiørfarverne. Undersøgelsen viser altså, at forbrugernes formål med at 

besøge butikken påvirker ikke deres indtryk af interiørfarverne på en negativ måde, hvilket 

modsiger Bitners (1992) påstand.  

Forbrugerens humør, når vedkommende træder ind i butikken, vil også påvirke oplevelsen af 

butiksindretningen, eftersom en person som er i godt humør og afslappet vil have en anden 

oplevelse af butikken, end én som har en dårlig dag (ibid.).  

Kundens forventninger, som også er en customer response moderator, vil også påvirke indtrykket 

af butikken. Hvis forventningerne bliver indfriet eller overgået, så vil forbrugeren få et godt indtryk 

af butikken, og det modsatte vil gøre sig gældende, hvis de ikke gør. Forbrugernes forventninger 

kan variere, fordi de er baseret på, hvad forbrugerne har læst eller hørt om en butik samt tidligere 

oplevelser i en butiksatmosfære eller lignende butiksatmosfærer (ibid.). 

SCREENERS	  OG	  NON-‐SCREENERS	  	  

Den sidste customer response moderator er screeners og non-screeners. Der er nogle mennesker, 

som er bedre til at lukke af for stimuli og ikke blive påvirket af dem, og disse kaldes screeners, 

mens non-screeners vil blive meget påvirket af selv milde stimuli (Mehrabian, 1977 i Bitner, 1992). 

Non-screeners oplever arousals på en hurtigere, større og længerevarende måde, og de kan være 

forårsaget af nye, forandrende eller pludselige situationer, mens screeners vil opleve mindre og 

korterevarende arousal i de ovennævnte situationer (Mehrabian, 1976). Dette skyldes, at non-

screeners er mindre selektive i forhold til udvælgelse af stimuli, hvilket resulterer i forstærkede 

arousal reaktioner. Dette gør sig gældende, uanset om det er behagelige eller ubehagelige 

omgivelser.  
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Screeners vil dog også undgå omgivelser, hvor stimuliene skaber meget ubehagelige arousal, 

hvilket skyldes at menneskekroppen ikke kan tolerere dette (se bilag 17). Kroppen bliver 

overbelastet, hvilket fører til træthed, men inden da vil der være symptomer som f.eks. kraftig 

hjertebanken, svedige hænder osv. (Mehrabian, 1976). På grund af non-screeneres lavere arousal 

grænse, så vil denne type af forbrugere opleve de førnævnte symptomer tidligere end screenere.  

Der findes også fysiske beviser for, om man er screener eller nonscreener, eftersom sidstnævnte 

ofte har kolde fødder og hænder. Dette betyder, at hvis en person oplever at få kolde hænder eller 

fødder midlertidigt, så er det ikke ensbetydende med, at de er non-screenere, men at de midlertidigt 

oplever høj arousal (Mehrabian, 1976). Der kan også benyttes et spørgeskema, som kan afgøre om 

en person er non-screener eller screener. Dette spørgeskema vil nok også skabe nogle mere valide 

resultater, eftersom det formodes, at kolde hænder og fødder kan være kronisk betinget eller en 

følge af andre faktorer. Spørgeskemaet er en del af en artikel, som er vedlagt som bilag 18.   

Eftersom non-screeners bliver mere stimuleret i butiksmiljøer, hvor der er mange stimuli, så udviser 

denne type forbrugere større påpasselighed, når de besøger en butik. Dette betyder, at non-screeners 

foretrækker at besøge butikker, som har en behagelig atmosfære, hvor der ikke er mange stimuli, 

som de kan blive påvirket af. Det modsatte vil gøre sig gældende for screeners, eftersom denne type 

forbrugere har en evne til at lukke af for irrelevante stimuli og kun fokusere på bestemte stimuli, 

som f.eks. en bestemt farve, lyd, lys osv. (Mehrabian, 1976 i Billings, 1990).  

Ifølge Mehrabian (1977) screener kvinder mindre end mænd, hvilket betyder at kvinder bliver 

stimuleret mere i f.eks. butiksmiljøer. Ifølge flere undersøgelser skyldes dette, at kvinder betragter 

dem selv som bl.a. mere angste og neurotiske og mindre målrettede, hvilket også karakteriserer 

non-screeners (Mehrabian, 1977). Grunden til at kvinder screener mindre end mænd kan gå helt 

tilbage til urtiden, hvor kvinden skulle blive hjemme og passe børnene, og manden skulle jage og 

forsvare sit territorium. Disse rollefordelinger betød, at kvinden var nødt til at være på vagt overfor 

de mindste ændringer i hendes omgivelser, som f.eks. en høj lyd, således at hun kunne passe godt 

på børnene. Derfor var det nødvendigt, at hun var non-screener. Manden skulle muligvis vandre 

langt, når han skulle jage og beskytte sit territorium, hvilket gjorde det nødvendigt, at han var god 

til at screene. På denne måde ville han bedre kunne klare farlige situationer, hvor der skete noget 

nyt, forandrende eller pludseligt (Mehrabian, 1976).  
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Derudover findes der i litteraturen og tidligere undersøgelser ikke nogen yderligere beskrivelser af, 

hvilken type forbrugere screeners og nonscreeners er, hvilket gør det vanskeligt at tage højde for 

dem, når en butik skal have udført en farveindretning. Jeg formoder, at grunden til dette er, at begge 

typer af forbrugere findes i forskellige demografiske grupper, og derfor er det ikke muligt at placere 

dem i en eller flere bestemte grupper. 

THE	  ORGANISM/INTERNAL	  RESPONSES	  

Stimuliene påvirker derefter den næste faktor i modellen, organism/internal responses, som 

defineres som forbrugerne og deres behov, livsstil og humør, men også deres fysiske tilstand; det vil 

sige om de føler sig tilpas eller ej i butikkens omgivelser (ibid.). Denne faktor handler derfor om, 

hvordan forbrugerne reagerer mentalt og fysisk på butiksomgivelserne. The organism kan endvidere 

deles op i 3 kategorier, som er de kognitive, følelsesmæssige og fysiologiske, og kategorierne er 

gensidigt afhængige, hvilket betyder, at f.eks. kan de kognitive reaktioner påvirke de 

følelsesmæssige.   

De kognitive reaktioner kommer til udtryk, når forbrugeren skaber forestillinger om et butiksmiljø 

ud fra de fysiske omgivelser (ibid.). Et eksempel på dette kunne være, at en forbruger associerer en 

blå interiørfarve med dyre produkter, og denne association kan påvirke de følelsesmæssige 

reaktioner, således at forbrugeren føler behag, fordi vedkommende kan lide dyre produkter. Et 

andet eksempel kunne være, at forbrugerne ikke synes, at pris og farve matcher sammen, hvilket 

kan resultere i, at kunden ikke køber varen. I Babin et. als. (2003) undersøgelse, som blev nævnt 

tidligere, benyttede forskerne den samme butik med de samme produkter, men ændrede farverne og 

lyset. Resultatet viste, at respondenterne foretrak blåt interiør med dæmpet eller skarp belysning 

fremfor en orange interiørfarve med dæmpet belysning. Førstnævnte gav associationer til discount, 

mens sidstnævnte farveindretning gav et mere eksklusivt indtryk (ibid.). 

De følelsesmæssige reaktioner kan måles på to parametre, som er pleasure og displeasure samt 

arousal. Hvis forbrugeren oplever pleasure og arousal i butiksmiljøet, så vil vedkommende have 

lyst til at blive der og bruge flere penge, mens displeasure vil skabe den modsatte reaktion hos 

forbrugeren. Dog vil meget arousal, som f.eks. kraftige stimuli, kombineret med en ubehagelig 

butiksatmosfære have en negativ effekt på forbrugeren (Bitner, 1992). 
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Forbrugerens opfattelse af produkterne kan også påvirkes, således at produktet får en dårlig 

bedømmelse, selvom det måske er et godt produkt. En undersøgelse viste, at i en behagelig 

butiksatmosfære; det vil sige en butiksatmosfære, hvor respondenterne følte pleasure, opnåede 

produkterne en god bedømmelse, mens de præcis samme produkter opnåede en dårlig bedømmelse 

i en ubehagelig butiksatmosfære, hvilket vil sige en butiksatmosfære, hvor respondenterne følte 

displeasure (Obermiller & Bitner, 1984 i Bitner, 1992). Et ubehageligt butiksmiljø kan altså skabe 

en negativ bedømmelse af et godt produkt.   

De fysiologiske reaktioner kommer til udtryk, når forbrugeren oplever fysisk ubehag som følge af 

kraftige stimuli som f.eks. et lys som generer øjnene, høj larm som skaber utilpashed, og en 

temperatur som får kunderne til at fryse eller få det for varmt (Bitner, 1992). Disse eksempler på 

ubehagelige elementer i butiksatmosfæren kan være afgørende for, om forbrugerne bliver i butikken 

eller forlader den (ibid.). 

På samme måde kan en bestemt farve også skabe fysisk ubehag hos forbrugerne. I en undersøgelse 

oplevede respondenterne, at deres blodtryk, åndedræt og øjenblink frekvens steg, når de så farven 

rød (Gerard, 1957 i Bellizzi & Hite, 1992), hvilket betyder at rød er en farve, som kan virke 

ubehagelig og angstskabende (Bellizzi et. al., 1983; Jacobs & Suess, 1975), hvorfor det er vigtigt, at 

den benyttes i begrænset omfang i butiksindretningen.  

Derimod kan farver også bevidst benyttes til at skabe en kølig eller varm atmosfære. Et eksempel på 

dette kunne være en butik som sælger pelse, hvor butikken gerne vil skabe en kølig atmosfære, som 

giver forbrugeren lyst til at prøve en af pelsene. I en sådan butik ville farven blå skabe den ønskede 

atmosfære. Det kunne også være en turistbutik, som sælger badetøj, og her ville det være en fordel 

at benytte varme farver som rød og orange, da disse kan skabe følelsen af solens varme, hvilket kan 

give forbrugerne lyst til at prøve badetøjet (Diamond & Diamond, 2011). 

RESPONSE/BEHAVIOUR	  

Stimulienes påvirkning af kunderne resulterer i den sidste faktor, som er response/behaviour, 

hvilket viser sig som en handling, som forbrugeren foretager. Disse handlinger kan vise sig på to 

forskellige måder: approach og avoidance. Førstnævnte, som betyder nærme sig på dansk, kan vise 

sig i form af handlinger, hvor kunden nyder at være i butikken, bliver og kigger rundt, køber en vare 
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eller kommer tilbage igen (Turley & Milliman, 2000; Bitner, 1992). Avoidance, som betyder undgå 

på dansk, er det modsatte af approach, hvilket betyder at kunden forlader butikken, nyder ikke at 

være der, køber ikke en vare osv. Både approach og avoidance handlinger kan være et resultat af 

omgivelsernes påvirkning af både forbrugerens humør og hvor tilpas kunden føler sig. Det vil sige, 

at hvis butiksomgivelserne gør kunden glad og tilpas, så kan det føre til, at kunden udviser en 

approach handling som f.eks. at købe et produkt. Forbrugeren vil altså udvise en avoidance 

handling som f.eks. at forlade butikken, hvis butiksomgivelserne får kunden i dårligt humør og 

vedkommende føler sig utilpas (Bitner, 1992).  

Alt efter hvilken stemning butiksindretningen udstråler, kan resultatet altså være enten negativt eller 

positivt. Butikken har altså en stor indflydelse på, om kunden vælger at blive i butikken og købe en 

vare (approach) eller ikke at købe noget og forlade butikken (avoidance) (Turley & Milliman, 

2000; Bitner, 1992).  
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ANALYSE	  AF	  MIN	  SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE	  OG	  
RESPONDENTERNE	  

 

RESPONDENTERNE	  

Mine respondenter er kandidatstuderende på CBS og kandidat- og BA-psykologistuderende på 

KUA. Derfor har jeg en formodning om, at de aldersmæssigt ligger mellem 20-30 år og består af 

både mænd og kvinder. Jeg har også en formodning om, at både CBS-studerende og 

psykologistuderende generelt er meget mode-og kvalitetsbevidste, så de vil nok have mere lyst til at 

handle i en butik, som sælger modetøj af høj kvalitet. 

 

METODE	  	  

I min undersøgelse var formålet at undersøge, hvilke farver i indretningen forbrugerne foretrækker 

og hvorfor. Derfor valgte jeg et billede af en sportsbutik, hvor jeg ændrede farverne i interiøret, og 

jeg valgte de følgende fire farver: blå, grøn, rød og gul. Dette farvevalg skyldes, at disse farver er 

elementærfarver, hvilket vil sige, at vi kun kan se én farve i dem, og de er derfor rene farver 

(Gregersen & Andersen, 2011). I modsætning hertil ville være farven orange, som ikke er en ren 

farve, fordi den består af rød og gul, og dermed er den en sekundærfarve (Pegler, 1991). Fordelen 

ved at vælge elementærfarver, er at jeg ved, at respondenten kun skal skabe associationer til én 

farve, når de f.eks. ser farven rød. Derfor bliver mine resultater også mere valide, fordi de ikke skal 

skabe associationer til sekundærfarver eller tertiærfarver, som består af henholdsvis to eller tre 

farver (ibid.). Derudover skyldtes mit farvevalg, at tidligere undersøgelser også har benyttet de 

samme farver, hvilket skaber et større sammenligningsgrundlag end hvis jeg havde valgt nogle 

andre farver (Bellizzi & Hite, 1992; Bellizzi et. al., 1983; Crowley, 1993; Babin et. al., 2003 og 

Middlestadt, 1990).  

Min undersøgelse var online og bestod af seks sider, hvor respondenterne blev præsenteret for den 

samme butik med to forskellige indretningsfarver på hver side (se bilag 1). Det vil sige, at den 

præcis samme butik blev præsenteret ved siden af hinanden, hvor den ene butik f.eks. havde blåt 
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interiør, og den anden havde gult interiør. Undersøgelsen fortsatte på denne måde, indtil 

respondenterne havde valgt mellem alle seks farvekombinationer, hvilket vil sige gul og blå, gul og 

rød, gul og grøn, blå og grøn, rød og blå, og rød og grøn. Grunden til at jeg udarbejdede 

undersøgelsen på denne måde, skyldtes at jeg ville undersøge, om respondenterne valgte den 

samme interiørfarve, når farven blev præsenteret sammen med en anden interiørfarve. Det vil sige, 

at jeg ville undersøge, om respondenten foretrak butikken med blåt interiør, uanset om den blev 

præsenteret sammen med det gule eller røde interiør.  

Respondenterne skulle altså vælge en af de to butikker, som de helst ville handle i, hvorefter de 

skulle begrunde deres valg. De kunne vælge op til seks mulige begrundelser, som var følgende: 

 

Jeg føler mig velkommen, når jeg ser farven 

Jeg føler mig afslappet, når jeg ser farven 

Jeg føler mig glad, når jeg ser farven 

Jeg associerer farven med nogle dyre produkter 

Jeg associerer farven med nogle billige produkter 

Jeg har lyst til at være i butikken i længere tid 

 

RESULTATER	  

Gennemsnitstallene i det følgende afsnit som ikke er i procent, er baseret på et gennemsnit af de tal, 

som fremgår af resultaterne på bilag 19. Procenttallene på samme bilag viser dog sammenlagt mere 

end 100 %, hvilket skyldes at respondenterne kunne vælge mere end én begrundelsesmulighed. Der 

var i alt 66 gennemførte spørgeskemaer.  

Resultatet af undersøgelsen var, at i gennemsnit foretrak 41 ud af 66 respondenter butikken med 

blåt interiør, mens 38 ud af 66 respondenter i gennemsnit foretrak den grønne interiørfarve. Denne 

farvepræference understøttes også af tidligere undersøgelser, hvor blå og grøn også har været 

respondenternes foretrukne farver, fordi de har en beroligende effekt (ibid.).  

Den røde interiørfarve var også populær, da der i gennemsnit var 36 respondenter, som valgte 

denne. Dog var det lidt overraskende, at den gule farve i gennemsnit kun blev valgt af 18 ud af 66 

respondenter, hvilket er væsentlig færre end de tre andre farver. En mulig forklaring på dette kan 
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være, at gul ikke bliver opfattet som en beroligende farve ligesom blå og grøn (ibid.), og i min 

undersøgelse var der kun 12 % af respondenterne, der valgte den gule interiørfarve, fordi det gjorde 

dem afslappede.  

Derudover kan gul også have negative associationer som frygt og nervøsitet, mens en anden 

forklaring kan være, at nogle af fladerne i butikken er sorte, og når gul og sort kombineres, kan det 

give et indtryk af, at butikken sælger billige eller discount produkter (Gregersen & Andersen, 

2011). Dette kan være forklaringen på, at i gennemsnit associerer 41 % af respondenterne farven 

gul med nogle billige produkter, og 0 % associerer farven med dyre produkter. På den anden side 

vælger hele 53 % af respondenterne farven gul, fordi de bliver glade, når de ser farven, og til 

sammenligning er det kun 9 % der vælger blå af samme grund.  

 

DISKUSSION	  

Som tidligere nævnt, så er det ikke muligt at udvælge én farve, som passer til alle forbrugere – og 

produktgrupper, da det er vigtigt, at indretningsdesigneren tager udgangspunkt i den kontekst og de 

værdier, som brandet og butikken står for (Aslam, 2006). Derfor er det ikke muligt at anbefale én 

bestemt farve i min undersøgelse, men det er dog muligt at anbefale flere af farverne. 

Generelt bliver blå, rød og grøn valgt med begrundelserne, at disse farver gjorde dem afslappede, de 

havde lyst til at være i butikken i længere tid, og de følte sig velkomne og glade, når de så farverne. 

Dog var der som tidligere nævnt ikke så mange respondenter, som associerede blå med at føle sig 

glad. Derimod var blå og rød de farver, som blev associeret mest med dyre produkter, hvilket er lidt 

overraskende, da jeg havde en formodning om, at det ville være blå og grøn, da disse er mere 

afdæmpede og beroligende farver. Rød er nemlig en farve, som kan virke ubehagelig og 

angstskabende (Bellizzi et. al., 1983; Jacobs & Suess, 1975), hvilket ikke gør den egnet i en butik, 

hvor der skal sælges dyre produkter, da disse produkter kræver mere overvejelse. Derfor har kunden 

brug for mere tid til at overveje sit køb, hvilket er grunden til, at det er mere anbefalelsesværdigt at 

vælge en beroligende farve som blå, fordi så føler kunden ikke ubehag og angst, som i sidste ende 

kan resultere i, at vedkommende ender med at udsætte købet (Bellizzi et. al., 1983). På den anden 

side kan butikken godt benytte farven rød i noget af interiøret, da den også kan give associationer til 

eksklusive produkter (ibid.). 
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Som sagt synes mine respondenter ikke, at farven gul er tiltrækkende, da det associeres med billige 

produkter og muligvis discount. De vil hellere handle i butikker, der er blå, grønne og røde, men 

dermed ikke sagt, at lidt gult interiør ville skræmme folk væk. Det skal også ses i forhold til hvilken 

type butik det er, for i undersøgelsen var det en sportsbutik. I sådanne butikker kan det være 

vigtigere med kølige og beroligende farver, fordi folk skal træffe en beslutning, som kan tage lang 

tid og som kan omhandle et dyrt produkt. Havde det været et supermarked eller produkter, hvor pris 

og kvalitet var lav, så havde gul muligvis scoret højere. Resultaterne havde muligvis også set 

anderledes ud, hvis det havde været en anden respondentgruppe som f.eks. hjemmegående 

husmødre eller fuldtidsansatte. 

Min respondentgruppe består altså af pris-og kvalitetsbevidste forbrugere, som også vægter en lav 

pris højt, hvilket muligvis kan skyldes, at de er studerende, så derfor er deres indkomst ikke så høj.  

Jeg formoder, at hvis det havde været en kreativ uddannelsesinstitution eller fakultet, som f.eks. 

arkitektskolen, så havde farvepræferencerne været anderledes, fordi studerende på arkitektskolen 

muligvis skaber nogle andre farveassociationer end CBS- og KU-studerende. 

 

ANALYSE	  AF	  SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE	  VED	  HJÆLP	  AF	  S-‐O-‐R	  MODELLEN	  

I min undersøgelse skulle respondenterne tage stilling til, hvilken sportsbutik de helst ville handle i, 

men de var ikke blevet gjort opmærksom på, at det var en sportsbutik. Denne oplysning var heller 

ikke særlig relevant, eftersom undersøgelsen formål var at finde ud af, hvilke interiørfarver 

respondenterne kunne lide og hvorfor. Derfor kunne butikken i undersøgelsen ligeså godt have 

været en herretøjsbutik eller en skobutik. 

ENVIRONMENTAL	  DIMENSIONS/STIMULI	  

Ifølge S-O-R modellen skal stimuliene først og fremmest identificeres, og disse er interiørfarverne, 

som er blå, grøn, rød og gul. Normalt vil de forskellige elementer i en butik skabe et indtryk eller en 

atmosfære tilsammen, hvilket muligvis vil føre til en anden adfærd blandt forbrugerne, end den 

adfærd som denne analyse kommer frem til. Dette skyldes, at der i denne analyse kun fokuseres på 

farverne som stimuli, selvom farver også arbejder sammen med andre elementer såsom lys, lyd, 

lugte osv. (Bell, Fisher og Loomis, 1978; Holahan, 1982; Ittelson et al., 1974 i Bitner, 1992; 
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Meerwein, Rodeck & Mahnke, 2007). I denne forbindelse er det vigtigt at påpege, at hvis der var 

benyttet andre farver i spørgeskemaundersøgelsen, så kunne dette påvirke de to næste faktorer i 

modellen, nemlig organism/internal responses og response/behaviour. Det vil sige, at 

respondenterne kunne have fået et andet indtryk af butiksindretningen, hvis der var benyttet andre 

farver i spørgeskemaundersøgelsen, som f.eks. hvid og sort, hvilket kunne resultere i en anden 

handling, det vil sige response/behaviour, i sidste ende.  

CUSTOMER	  RESPONSE	  MODERATORS	  

De førnævnte 4 farver påvirker derefter den næste faktor i S-O-R modellen, som er 

organism/internal responses. Som tidligere nævnt bliver denne faktor styret af customer response 

moderators, som er forbrugerens personlighedstræk, formål med at gå ind i butikken, humør og 

forventninger (Bitner, 1992). Analysen af the customer response moderators vil blive efterfulgt af 

analysen af the organism/internal responses.  

Ovennævnte kan være svære at tage højde for eller forudse, eftersom forbrugernes humør og fysiske 

tilpashed kan variere meget og være svingende, og eftersom jeg ikke ved, hvordan respondenternes 

humør og fysiske tilpashed var, før eller under besvarelsen af spørgeskemaet, så er det ikke muligt 

at definere dette. Desuden foregik min undersøgelse online på en computerskærm, hvilket skaber et 

mindre validitetsgrundlag end hvis undersøgelsen havde foregået i en fysisk butik, fordi dette ville 

sandsynligvis skabe en anden følelse og stemning i kombination med lys, lyd, lugte osv. Selv hvis 

respondenterne havde gået ind i en fysisk butik, så ville det ikke være muligt at vide, hvordan deres 

humør var, før de trådte ind i butikken, medmindre jeg spurgte dem, før undersøgelsen gik i gang.  

Respondenternes humør vil også påvirke deres indtryk af butikken og farverne (ibid.), hvilket vil 

have betydning for, hvilken butik de helst vil handle i. I spørgeskemaundersøgelsen blev 

respondenterne ikke spurgt, hvordan deres humør var, før de begyndte undersøgelsen, hvilket gør 

det svært at inddrage deres humør i analysen. Dog er det muligt at opstille nogle hypotetiske 

scenarier, hvor respondenterne har forskelligt humør, som vil påvirke deres indtryk af butikken på 

forskellige måder. Hvis en respondent har været i dårligt humør, følt sig stresset eller ked af det, så 

ville vedkommende muligvis have fået et dårligt indtryk af butikken i undersøgelsen, mens de ville 

få et godt indtryk af butikken og dens atmosfære, hvis de havde en god dag.  
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I spørgeskemaundersøgelsen blev de fire farver associeret med forskellige ting, hvilket kan skabe 

nogle forventninger hos respondenterne. Den blå og røde farve blev i høj grad associeret med dyre 

produkter, og den gule farve blev i høj grad associeret med billige produkter, hvilket selvfølgelig 

skaber nogle forventninger hos respondenterne. Hvis respondenten så går ind i butikken med det blå 

eller røde interiør og opdager, at der sælges billige produkter, eller går ind i butikken med gult 

interiør og opdager at der sælges dyre produkter, så har butikken ikke levet op til eller overgået 

kundens forventninger. Jeg formoder, at dette ville resultere i, at kunden får et dårligt indtryk af 

butikken og muligvis vælger ikke at komme igen, hvorimod kunden ville få et godt indtryk og 

muligvis have lyst til at komme igen, hvis forventningerne blev indfriet eller overgået (ibid.).  

Derudover kunne respondenternes forventninger blive skruet endnu højere op, hvis der var en 

beskrivelse af sportsbutikken, før de så billeder af den. Et eksempel på dette kunne være beskrivelse 

af farveindretningen på en bestemt og tiltalende måde: 

”I denne undersøgelse vil du få vist billeder af en sportsbutik med forskellige interiørfarver. Den 

første butik har en tomatrød interiørfarve, som skaber en varm og indbydende følelse. Den anden 

butik har en fyldig himmelblå interiørfarve, som giver en behagelig og afslappende følelse.” 

I ovenstående beskrivelse er der skruet op for forventningerne hos respondenterne, da butikkerne 

bliver beskrevet på en tiltrækkende og positiv måde, som nok ville virke tiltrækkende på nogle 

forbrugere.  

Beskrivelsen kunne sagtens have passet til billederne af sportsbutikken i min undersøgelse, men 

alligevel kunne respondenterne have følt, at billederne ikke levede op til deres forventninger, fordi 

de havde skabt sig nogle forestillinger om nogle helt bestemte butiksmiljøer. Forventninger til et 

butiksmiljø kan som tidligere nævnt variere fra person til person, da forventningerne kan være 

baseret på noget, som forbrugeren har læst eller hørt om butikken samt forbrugerens tidligere 

oplevelser i butikken (ibid.).    

Det kan være svært at definere arousal avoiders og arousal seekers, eftersom jeg ikke kender 

respondenterne og deres præferencer hvad angår farvestimuli. I stedet for er det muligt at tage 

udgangspunkt i butikken og definere atmosfæren. Hvis det er en sportsbutik, som sælger dyre og 

eksklusive produkter, så vil det være bedst at benytte farver som f.eks. rød og blå,  
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da respondenterne i høj grad associerede disse farver med dyre produkter. Hvis der er tale om sådan 

en butik, så vil forbrugerne have tid til at overveje deres køb, eftersom dyre produkter kan kræve 

mere overvejelse end et billigt produkt (Bellizzi, Crowley & Hasty, 1983). Af denne grund har 

forbrugerne brug for at føle sig afslappet og velkommen, således at de ikke føler sig pressede eller 

stressede, når de overvejer købet af et dyrt sportsprodukt. Derfor vil den røde og blå farve være 

passende at benytte til interiøret, fordi de bl.a. blev associeret med at føle sig afslappet og 

velkommen. Det formodes derfor, at en dyr sportsbutik med en afslappet atmosfære, hvor 

forbrugeren føler sig velkommen, vil tiltrække arousal avoiders, da disse typer af mennesker 

foretrækker få og ikke-kraftige stimuli.  

Hvis det derimod er en billig sportsbutik, hvor der er mange stimuli i form af farver, og butikken 

gerne vil have, at folk ikke bliver så længe, men foretager et hurtigt køb og går igen, så vil der blive 

tiltrukket mange arousal seekers. En sådan butik vil muligvis opfordre folk til at foretage 

impulskøb, hvorfor farven rød vil være velegnet til dette formål (Crowley, 1993). 

SCREENERS	  OG	  NON-‐SCREENERS	  

Som tidligere nævnt skelnes der mellem screeners og non-screeners i forbindelse med arousal 

seekers og arousal avoiders. Eftersom non-screeners er mere angste og neurotiske og mindre 

målrettede, så vil disse typer af forbrugere foretrække at besøge butikker, hvor de bliver udsat for få 

stimuli og dermed en behagelig atmosfære. Som tidligere nævnt vil arousal avoiders, ligesom non-

screeners, undgå butikker med mange stimuli, og derfor vil non-screeners også foretrække butikker 

med få stimuli og en behagelig atmosfære. Det vil sige, at denne type forbrugere vil foretrække en 

sportsbutik med farver som rød og blå, da disse giver en følelse af at føle sig afslappet og 

velkommen, hvilket mine resultater viste.  

Screeners vil derimod besøge butikker med mange stimuli, hvilket vil sige en butik med mange 

farver, som ikke nødvendigvis er afslappende. Dette kunne f.eks. være farven gul kombineret med 

store mængder af rød, som vil kunne virke angstskabende og ubehagelig (Bellizzi et. al., 1983; 

Jacobs & Suess, 1975).  
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THE	  ORGANISM/INTERNAL	  RESPONSES	  

Respondenterne i min undersøgelse kunne vælge mellem seks begrundelsesmuligheder. Disse 

begrundelsesmuligheder er eksempler på the organism/internal responses, der som tidligere nævnt 

defineres som forbrugerne og deres behov, livsstil og humør, men også deres fysiske tilstand; det vil 

sige om de føler sig tilpas eller ej i butikkens omgivelser (Bitner, 1992). De fem første 

begrundelsesmuligheder i min undersøgelse kan inddeles efter de kognitive, de følelsesmæssige og 

de fysiologiske kategorier på følgende måde: 

De kognitive: ”Jeg associerer farven med nogle dyre produkter” og ”Jeg associerer farven med 

nogle billige produkter”. 

De følelsesmæssige: ”Jeg føler mig velkommen, når jeg ser farven” og ”Jeg føler mig glad, når jeg 

ser farven”. 

De fysiologiske: ”Jeg føler mig afslappet, når jeg ser farven”. 

Den sidste svarmulighed, som er ”Jeg har lyst til at være i butikken i længere tid”, hører under 

response/behaviour, som er den sidste faktor i S-O-R modellen. Dette vil blive diskuteret under dén 

faktor.  

Som tidligere nævnt blev den blå og røde farve associeret med dyre produkter, og den gule blev 

associeret med billige produkter, hvilket betyder at disse farver udløser en kognitiv reaktion hos 

respondenterne. Der kunne også blive skabt nogle andre kognitive reaktioner, hvis der var blevet 

benyttet nogle andre farver som f.eks. lyserød. Det formodes, at sådan en farve ville skabe en 

kognitiv reaktion hos forbrugeren, som var ”Her sælger de dametøj/pigetøj”, fordi lyserød kan 

opfattes som en feminin farve (Gregersen & Andersen, 2011). 

Min undersøgelse viste, at farverne blå, rød og grøn blev i høj grad associeret med at føle sig 

velkommen, og farverne gul, rød og grøn blev i høj grad associeret med at føle sig glad. Disse 

farver udløste altså en følelsesmæssig reaktion hos respondenterne, men denne reaktion kunne have 

været anderledes, hvis der var blevet benyttet en anden farve som f.eks. sort. Brugen af denne farve 

kunne have skabe en følelsesmæssig reaktion såsom ”Jeg føler mig trist, når jeg ser farven”, 

eftersom sort kan virke trist og tung (ibid.).  
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Farverne blå, rød og grøn blev også associeret med at føle sig afslappet, hvilket er en fysiologisk 

reaktion, og det formodes, at denne reaktion også kunne være opnået, hvis hvid var blevet benyttet 

som interiørfarve, eftersom det er en kølig og rolig farve (ibid.). Jeg formoder samtidigt, at den røde 

interiørfarve havde skabt nogle andre fysiologiske reaktioner, hvis butikken på et af billederne 

havde rødt interiør over alt, eftersom rød er en farve, som kan virke ubehagelig og angstskabende 

(Bellizzi et. al., 1983; Jacobs & Suess, 1975). I sådanne tilfælde kunne den fysiologiske reaktion 

have været ”Jeg føler mig stresset/nervøs” eller ”Jeg føler mig ubehagelig til mode”, hvorfor det er 

vigtigt, at farven rød benyttes i begrænset omfang i butiksindretningen.   

Fælles for de kognitive, følelsesmæssige og fysiologiske reaktioner er, at de kunne have været 

anderledes, hvis der var blevet benyttet en anden slags butik, som f.eks. en Netto, i min 

undersøgelse, hvor der ikke var blevet ændret på interiørfarverne. I en Nettobutik er interiørfarverne 

hvid, gul og lidt sort, som ses på skilte med billeder af varerne i de forskellige afdelinger (se bilag 

20). I sådan et butiksmiljø kunne den kognitive reaktion være ”Jeg associerer farven med nogle 

billige produkter”, fordi kombinationen af den gule og sorte farve giver et billigt udtryk (Gregersen 

& Andersen, 2011), hvilket også er passende for en discountbutik som Netto, der har lave priser.  

De følelsesmæssige reaktioner kunne være ”Jeg føler mig velkommen, når jeg ser farven” eller ”Jeg 

føler mig glad, når jeg ser farven”, eftersom farven gul skaber disse associationer (Gregersen & 

Andersen, 2011; Mahnke, 1996; Pegler, 1991).  

Selvom gul får forbrugerne til at føle sig velkomne og glade, så formodes det, at den fysiologiske 

reaktion ville være noget anderledes, eftersom den gule farve ikke i høj grad blev associeret med at 

føle sig afslappet i min undersøgelse. Derfor kunne den fysiologiske reaktion være ”Jeg føler mig 

stresset/angst”, men det er selvfølgelig ikke sikkert, at respondenterne ville svare sådan, eftersom 

den gule farve ikke er så dominerende i en Nettobutik. Desuden kan mine resultater ikke 

nødvendigvis bruges til at bestemme, hvilken fysiologisk reaktion den gule farve ville afføde i en 

Nettobutik, eftersom jeg benyttede mig af en helt anden type butik i min undersøgelse. Endvidere 

associerer alle mennesker farver med noget forskelligt (Pegler, 1991; Birren, 1945; Interview med 

Erik Jäpelt), hvilket betyder at farveassociering og –påvirkning er individuelt, og derfor kan den 

gule farve også have en positiv effekt på nogle forbrugere.  
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Dog formodes det, at de hvide vægge i Nettobutikkerne kan have en kølig og rolig effekt på 

forbrugerne (Gregersen & Andersen, 2011), hvilket kan skabe en balance i forhold til den gule 

farve, således at den fysiologiske reaktion i stedet var ”Jeg føler mig afslappet/rolig” eller ” Jeg 

føler mig behagelig til mode”.  

RESPONSE/BEHAVIOUR	  

Response/behaviour kan som tidligere nævnt deles op i approach og avoidance (Bitner, 1992). 

Begrundelsesmuligheden ”Jeg har lyst til at blive i butikken i længere tid” er meget afgørende i en 

købsproces, da det er et eksempel på approach, fordi det viser, at kunden har lyst til at være i 

butikken fremfor at forlade den, når vedkommende ser en bestemt farve.  

I prioriteret rækkefølge var det den blå, grønne og røde farve, som gav respondenterne mest lyst til 

at blive i butikken i længere tid, mens der var relativt få respondenter, som valgte gul med den 

samme begrundelse. Dette hænger muligvis sammen med, at den gule farve ikke i høj grad blev 

associeret med at føle sig afslappet, hvilket naturligvis ikke giver respondenterne lyst til at blive i 

længere tid i butikken med det gule interiør. Ifølge Diamond & Diamond (2011) kan den gule farve 

også virke ensformig eller kedelig, hvis den benyttes alene, og derfor vil farven gul ikke være 

anbefalelsesværdig at bruge i et stort omfang i en sportsbutik. Jeg formoder dog, at dette kan 

forholde sig anderledes, hvis der f.eks. var tale om en legetøjsbutik, hvor en glad og livlig farve som 

gul ville være passende til at skabe en meget glad og opløftet stemning (Pegler, 1991). 

KONKLUSION	  PÅ	  ANALYSEN	  	  

Hvis en sportsbutik gerne vil tiltrække kunder, det vil sige skabe approach adfærd, hvilket bl.a. kan 

føre til, at kunden bliver i butikken, køber et produkt og/eller vender tilbage (Bitner, 1992), så er 

farverne blå, grøn og rød gode at benytte. Disse tre farver kan enten kombineres eller bruges alene. 

Hvis det er en sportsbutik, som sælger dyre produkter, så er farverne blå og rød gode at benytte, 

hvorimod farven gul ville være passende, hvis der er tale om billige produkter. Eftersom det var 

meget få af respondenterne, som helst ville handle i butikken med den gule interiørfarve med 

begrundelsen om, at de havde lyst til at blive i butikken i længere tid, så vil denne farve muligvis 

kunne føre til en avoidance adfærd. Det vil sige, at forbrugerne ikke har lyst til at blive i butikken 

og købe et produkt og/eller vende tilbage. Derfor vil de fleste butikker højst sandsynligt ikke vælge 

denne farve, da det er givet, at de gerne vil have, at forbrugernes adfærd viser approach adfærd, 
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hvilket vil sige, at de bliver i butikken og køber en vare (ibid.).  
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ANALYSE	  AF	  TO	  SPORTSBUTIKKER	  VED	  HJÆLP	  AF	  S-‐O-‐R	  
MODELLEN	  

 

Nu hvor der er foretaget en analyse af en sportsbutik i min spørgeskemaundersøgelse, så ville det 

være relevant at benytte S-O-R modellen til at analysere og sammenligne interiørfarverne i to 

sportsbutikker, som er Sportmaster og Intersport, hvor interiørfarverne ikke er blevet ændret 

ligesom butikken i min egen undersøgelse. Formålet er at undersøge, om det er Sportmasters eller 

Intersports farveindretning, der skaber mest approach adfærd. 

Før analysen indledes er det relevant at nævne, at både Sportmaster og Intersport har udviklet nye 

butikskoncepter til alle deres butikker i henholdsvis 2014 og 2012 (”Sportmaster vil adskille sig fra 

konkurrenterne”, 2014; ”Intersport opruster..”, 2013).  

Til analysen vil der blive benyttet ét billede fra hver sportsbutik, hvilket vil skabe et bedre 

sammenligningsgrundlag og overskuelighed. Der vil derfor være ét billede af indgangspartiet fra 

hver butik (se bilag 21). 

STIMULUS/ENVIRONMENTAL	  DIMENSIONS	  

Først og fremmest skal stimulus/environmental dimensions identificeres, og disse er selvfølgelig 

interiørfarverne. Til Sportmasters indgangsparti er der benyttet et træmateriale bagved 

butiksvinduet, hvor der står en masse pokaler på, en grå farve til tøjstativerne samt sort til loftet og 

nogle af søjlerne. Selvom den sorte farve på loftet og søjlerne kan virke dominerende, så er den 

ifølge Mia Münster, som er creative brand manager hos Riis Retail, god til at fremhæve 

produkterne, som er meget farverige. På den anden side kan den sorte farve også suge lyset til sig, 

hvorfor det er vigtigt at benytte den i begrænset omfang (Gregersen & Andersen, 2011), men 

eftersom butikken har højt til loftet, så føler forbrugerne muligvis ikke, at den sorte loftsfarve virker 

dominerende og suger lyset til sig. Træmaterialet bag butiksruden og den grå farve på stativerne 

virker også neutrale og fremhæver produkterne, hvilket ifølge Mia er grunden til, at butikken har 

valgt disse farver og materialer (Resume af interview med Mia Münster). 
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Intersports indgangsparti er meget anderledes fra Sportmasters, da der er benyttet hvid som 

loftsfarve, aluminiumsfarvede paneler til vægopstillingen, som står næsten lige indenfor 

hovedindgangen, og en cremefarve til gulvet. Derudover er de sølvfarvede ventilationsrør under 

loftet også synlige, hvilket tilføjer endnu en farve til butikkens farvepallet. For nogle forbrugere kan 

indgangspartiet muligvis forekomme som kun hvid, og derfor vil analysen af Intersports 

farveindretning tage udgangspunkt i dette indtryk.  

Selvom en neutral farve som hvid er god at benytte, fordi den fremhæver produkterne, så retter både 

Mia Münster (ibid.) og Mahnke (1996) stor kritik mod brugen af den i butiksindretning. Dette 

skyldes, at kombinationen af den hvide interiørfarve og de aluminiumsfarvede paneler giver et 

billigt og kedeligt udtryk (Resume af interview med Mia Münster), og den hvide farve kan desuden 

virke sterilt og tom (Mahnke, 1996). Ifølge Pegler (1991) kan den endda dræne produkternes farve, 

men på en anden side kan den give et ungdommeligt, spændende og elegant indtryk. Og hvis 

butikken sælger mange farverige produkter, hvilket Intersport gør, så vil farven hvid fungere som 

en perfekt baggrund (ibid.), hvilket skyldes at den ikke tager fokus fra produkterne (Resume af 

interview med Mia Münster; Interview med Claus Gramstrup).  

Det kan altså konkluderes, at både sort og hvid, som dominerer meget i indretningen af begge 

butikkers indgangsparti, har fordele og ulemper. Derfor skal de benyttes med stor omtanke, så de 

ikke tager fokus fra produkterne eller giver forbrugeren et uønsket indtryk af butikken og dens 

produkter. 

Derudover kunne de to sportsbutikker have skabt nogle andre indtryk hos forbrugerne, hvis der var 

blevet benyttet nogle andre farver og materialer i indretningen, hvilket kunne have påvirket de to 

næste faktorer i modellen, som er organism/internal responses og response/behaviour. Dette 

skyldes, at forskellige farver påvirker mennesker på forskellige på måder (Bellizzi & Hite, 1992; 

Bellizzi et. al., 1983; Crowley, 1993; Babin et. al., 2003 og Middlestadt, 1990), og derfor er det 

ikke muligt at generalisere på tværs af forskellige interiørfarver. Derudover er der også det 

kulturelle aspekt, eftersom farver associeres med noget forskelligt i forskellige kulturer og lande 

(Aslam, 2006). Dette ville være relevant, hvis der er mange turister, som handler i de to butikker. 
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Udover de psykologiske og praktiske anvendelser af indretningsfarverne, kan de to sportsbutikker 

også benytte indretningsfarverne til tre markedsføringsrelaterede formål. Disse er, at vise hvilket 

kundesegment de går efter, positionere brandet og adskille sig fra konkurrenterne (Bitner, 1992). 

Eftersom der er benyttet neutrale farver i både Sportmaster og Intersport, så har jeg en formodning 

om, at de ikke fokuserer på et bestemt kundesegment, hvilket hænger sammen med deres sortiment, 

som henvender sig til forbrugere i forskellige aldre og af begge køn (se bilag 22). Begge butikker 

har produkter i forskellige prisklasser, men på grund af Intersports dominerende hvide interiør i 

bl.a. indgangspartiet, så kan dette give forbrugeren et indtryk af, at dette er en billig sportsbutik 

(Resume af interview med Mia Münster). Sportmasters brug af farverne sort og grå samt 

træmaterialet skaber som sagt en neutral atmosfære, men samtidigt kan den sorte farve give et 

indtryk af, det er en dyr butik (Jacobs et. al., 1991 i Madden, Hewett & Roth, 2000; Mahnke, 1996). 

Denne holdning deles også af farveforsker Joanna Foucard, som siger at sorte vægge signalerer 

eksklusivitet, og hvis man går ind i de dyreste butikker, så benytter de næsten kun beige, brunt, sort 

eller hvidt (Interview med Joanna Pierre Foucard – se bilag 6). Begge butikker adskiller sig desuden 

meget fra hinanden, eftersom deres farveindretning er meget forskellige, hvilket som nævnt ovenfor 

skaber nogle bestemt indtryk hos forbrugerne.  

Jeg formoder derfor, at både Sportmaster og Intersport signalerer med deres neutrale indretning og 

varierede sortiment, at de ikke fokuserer på et bestemt kundesegment, men forbrugere i alle aldre og 

køn. Der kan dog argumenteres for, at Sportmasters farveindretning skaber en mere eksklusiv og 

dyr atmosfære med deres sorte farve, mens Intersports valg af hvide farver og aluminiumsfarvede 

paneler positionerer dem som en billig butik, selvom det måske ikke er deres intention. Udover at 

farveindretningerne positionerer butikkerne forskelligt, så adskiller de også butikkerne fra 

hinanden, således at forbrugeren kan kende forskel på dem. Dette har også været en af Sportmasters 

begrundelser for at skabe et nyt butikskoncept (Resume af interview med Mia Münster).  

CUSTOMER	  RESPONSE	  MODERATORS	  

Farvestimuliene påvirker derefter den næste faktor i S-O-R modellen, som er the organism/internal 

responses. Dog bliver denne faktor styret af the customer response moderators, som er forbrugerens 

personlighedstræk, hensigt med at gå ind i butikken, humør og forventninger til butikken. Disse 

personlighedtræk kan påvirke forbrugerens oplevelse af butiksindretningen i en enten negativ eller 



	  

	  

	  

	  

	  

63	  

positiv retning (Bitner, 1992). Analysen af the customer response moderators vil blive efterfulgt af 

analysen af the organism/internal responses. 

Et af aspekterne ved forbrugernes personlighedstræk er som tidligere nævnt arousal seekers og 

arousal avoiders, hvor førstnævnte kan lide mange og kraftige stimuli som f.eks. mange farver, 

kraftigt lys og høj musik, mens sidstnævnte vil undgå sådanne butiksmiljøer (ibid.). I både 

Sportmaster og Intersport er der benyttet få stimuli i form af neutrale farver og materialer, hvilket 

gør dem til passende butiksmiljøer til arousal avoiders. Det formodes derfor, at forbrugere som er 

arousal seekers ikke vil have lyst til at gå ind i sådan en butik eller blive der i lang tid, fordi der 

ikke er mange stimuli. En arousal seeker vil muligvis ikke opleve meget pleasure, det vil sige 

nydelse, i de to butikker, fordi der er for få farvestimuli, men på den anden side er alle butiksstimuli 

ikke inddraget i denne analyse. Stimuli som f.eks. lys, musik, larm, materialer og butikkens 

opdeling bidrager også til skabelsen af en butiksatmosfære (Bell, Fisher og Loomis, 1978; Holahan, 

1982; Ittelson et al., 1974 i Bitner, 1992; Meerwein, Rodeck & Mahnke, 2007), og hvis disse 

førnævnte stimuli bliver inddraget i analysen, så formoder jeg, at der er en mulighed for, at både 

Sportsmaster og Intersport butiksmiljø er mere passende til arousal seekers end arousal avoiders. 

Det kan selvfølgelig også være, at inddragelsen af de førnævnte eller andre stimuli i analysen stadig 

ikke vil ændre på, at butiksmiljøerne i de to sportsbutikker vil være mere passende til arousal 

avoiders end arousal seekers. En afklaring af dette vil kræve flere undersøgelser, som ligger 

udenfor dette speciales fokus, i form af f.eks. spørgeskemaer, hvor forbrugernes præferencer for 

butiksstimuli undersøges. 

SCREENERS	  OG	  NON-‐SCREENERS	  	  

I forbindelse med arousal avoiders og arousal seekers er der nogle mennesker, som er gode til at 

være selektive og lukke af for udvalgte stimuli, mens andre ikke har den samme egenskab og bliver 

påvirket af selv milde stimuli. Som tidligere nævnt, så betegnes den førstnævnte gruppe af 

mennesker som screeners, og den sidstnævnte betegnes som non-screeners (Mehrabian, 1977 i 

Bitner, 1992). Som sagt er der ikke mange og kraftige farvestimuli i hverken Sportmaster eller 

Intersport, hvilke vil sige, at begge butikker har milde farvestimuli. Dette er dog ikke ensbetydende 

med, at forbrugerne ikke vil blive påvirket af farvestimuliene, men eftersom jeg ikke har kendskab 

til, hvor meget farvestimuliene vil påvirke dem, så er det ikke muligt at definere præcist, hvilke 
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forbrugere er screeners og hvilke er non-screeners. Dog har undersøgelser vist, at kvinder screener 

mindre end mænd, hvilket betyder at kvinder bliver stimuleret mere i f.eks. butiksmiljøer 

(Mehrabian, 1977). Det er derfor muligt at skabe tre forskellige scenarier ud fra de kendsgerninger, 

at de to sportsbutikker har milde farvestimuli, og at der er flere non-screeners blandt kvinder:   

• De milde farvestimuli vil påvirke non-screeners, herunder især kvinder 

• De milde farvestimuli påvirker ikke non-screeners   

• Alle stimuliene i butikken tages i betragtning, hvilket kan påvirke non-screenerne meget, 

lidt eller slet ikke 

I de ovenstående scenarier er screeners ikke taget med i betragtningen, fordi forbrugere med denne 

egenskab er gode til at være selektive og lukke af for udvalgte stimuli. Selvom forbrugerne bliver 

påvirket af de milde farvestimuli i begge sportsbutikker, uanset om de er behagelige eller ej, så er 

det ikke muligt at bedømme, om påvirkningen er så kraftig, at de føler ubehag. Hvis forbrugerne 

kun bliver påvirket lidt eller slet ikke af farvestimuliene, så formoder jeg, at det ikke vil være noget, 

som indretningsdesigneren vil tage sig yderligere af. Det sidste scenarie vil dog kunne skabe nogle 

flere påvirkninger hos de forbrugere, som er non-screeners, fordi alle stimuliene tages i betragtning. 

Det vil dog ikke være muligt at konstatere dette med sikkerhed, eftersom det ville kræve 

undersøgelser, hvor andre stimuli som f.eks. lys, musik, larm, materialer og butikkens opdeling 

også bliver undersøgt, da disse elementer også bidrager til skabelsen af en butiksatmosfære. Dog 

ligger undersøgelser af de førnævnte stimuli udenfor dette speciales fokus, hvorfor det ikke vil være 

muligt at skabe valide og nyttige resultater uden sådanne undersøgelser. 

Uanset om forbrugerne er screeners eller non-screeners, så formodes det, at det vil være vanskeligt 

for indretningsdesigneren at tage hensyn til disse to grupper, samtidigt med at der skal tages 

udgangspunkt i konteksten og brandet, når butikken skal indrettes (Aslam, 2006). Det vil sige, at en 

hensynstagen til screeners og non-screeners i forbindelse med valg af farvestimuli til en 

butiksindretning vil muligvis resultere i, at det ønskede butikskoncept ikke bliver opnået. Derfor 

formodes det, at der ikke bliver taget hensyn til screeners og non-screeners i høj grad, når der skal 

indrettes en butik.  

Hvis en butik har planer om at skabe en indretning, hvor indretningsdesigneren er bekymret for, om 

de valgte stimuli vil skabe for meget ubehag blandt visse forbrugere, herunder non-screenere, så 
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kan der benyttes et spørgeskema (bilag 18), som kan afgøre om en person er screener eller non-

screener (Mehrabian, 1976). Andre spørgeskemaer vil kunne bidrage til en afklaring af andre 

faktorer, som f.eks. om det er mest mænd eller kvinder, som handler i de to sportsbutikker. Ved at 

analysere besvarelserne af bl.a. disse to spørgeskemaer, kan indretningsdesigneren muligvis ændre 

på nogle af de stimuli, som kunne være ubehagelige for visse forbrugere eller skabe en negativ 

påvirkning. Dog vil farver som grå, hvid og sort, som der er benyttet i begge sportsbutikker, 

muligvis være de mest passende indretningsfarver, eftersom de er neutrale og fremhæver 

produkterne (Resume af interview med Mia Münster). Som tidligere nævnt vil arousal avoiders 

muligvis kunne føle sig tilpas i begge butikker, fordi de har få og neutrale farver, hvilket også kan 

skabe et behagelig butiksmiljø for non-screeners, fordi der er få farvestimuli, som de kan blive 

udsat for. 

Som tidligere nævnt under analysen af S-O-R modellen, så er forbrugerens indtryk af omgivelserne 

påvirket af formålet med at besøge butikken, hvilket også er en customer response moderator 

(Bitner, 1992). I denne forbindelse viste Van Rompay et. als. (2011) undersøgelse, at de 

opgaveorienterede forbrugere blev ikke påvirket af interiørfarverne, mens de rekreative forbrugere 

blev positivt påvirket af interiørfarverne. Eftersom jeg ikke har udført en lignende undersøgelse i 

forhold til Intersport og Sportmaster, og ovenstående undersøgelse kun benyttede en rød og blå 

interiørfarve, så er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt forbrugernes formål med at besøge 

butikkerne påvirker deres indtryk af butikkernes interiørfarver. Dette vil kræve undersøgelser, som 

ligger udenfor dette speciales fokus, men det er stadigvæk en faktor, som kan have en betydning i 

forhold til butikkens farveindretning.  

Hvad angår de andre customer response moderators, som er forbrugerens humør og forventninger, 

så er det også svært at tage hensyn til disse, eftersom det formodes, at alle menneskers humør og 

forventninger er forskellige. Jeg formoder dog, at forbrugerne kan have nogle forventninger, når de 

ser indgangspartiet til de to sportsbutikker, men disse er afhængige af, hvilke associationer 

farvestimuliene skaber. Dette er meget individuelt (Pegler, 1991; Birren, 1945; Interview med Erik 

Jäpelt), hvilket betyder at indretningsdesigneren må tage udgangspunkt i de farveassociationer, som 

mennesker normalt har (Diamond & Diamond, 2011).  

Hvis den sorte farve i Sportmasters indgangsparti giver associationer og dermed forventninger til 
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dyre produkter, så kan der opstå et forventningsbrud hos kunden, hvis Sportmaster har billige 

produkter. På den anden side vil forventningerne blive indfriet og måske endda overgået, hvis der 

sælges dyre produkter. Det samme vil gælde for Intersport, hvor den hvide farve og 

aluminiumspanelerne i deres indgangsparti kan skabe forventninger om, at dette er en billig butik, 

hvilket er passende, hvis deres produkter er billige (Resume af interview med Mia Münster). Som 

tidligere nævnt kan hvid også give et indtryk af elegance og dermed dyre produkter (Pegler, 1991), 

men hvis Intersport ikke sælger dyre produkter, så kan det skabe et forventningsbrud hos kunden. 

Forbrugernes humør vil også påvirke deres indtryk af farvestimuliene (Bitner, 1992), alt efter om de 

er i godt humør eller ej, men dette vil også kræve undersøgelser, som ligger udenfor dette speciales 

fokus. 

Det formodes altså, at butikkernes milde farvestimuli vil tiltrække arousal avoiders, men ikke 

arousal seekers. Denne formodning er dog kun baseret på analysen af farvestimuliene, hvorfor det 

muligvis ville se anderledes ud, hvis de andre butiksstimuli blev inddraget i analysen. 

Eftersom der mangler undersøgelser om screeners og non-screeners, så er det svært at sige noget 

endegyldigt om dette personlighedstræk. Jeg har dog en formodning om, at det ikke vil være 

hensigtsmæssigt at inddrage screeners og non-screeners, når der skal træffes valg omkring 

farveindretningen, eftersom dette kan påvirke det ønskede butikskoncept.  

Hvad angår customer response moderators såsom humør og forventninger, så er disse faktorer 

individuelle og dermed meget forskellige i forhold til hver enkel forbruger. Dog er der typiske 

farveassociationer, som indretningsdesigneren kan arbejde ud fra, selvom disse også kan variere fra 

forbruger til forbruger. Derudover er det vigtigt, at både Sportmasters og Intersports farveindretning 

lever op til forbrugernes forventninger, så der ikke opstår et forventningsbrud.   

THE	  ORGANISM/INTERNAL	  RESPONSES	  

The organism/internal responses defineres som forbrugerne og deres behov, livsstil og humør, men 

også deres fysiske tilstand; det vil sige om de føler sig tilpas eller ej i butikkens omgivelser (ibid.). 

Eftersom jeg ikke ved, hvordan forbrugerne reagerer mentalt og fysisk på Sportmasters eller 

Intersports butiksomgivelser, og hvad deres begrundelser er for at handle i butikkerne, så kan jeg 

kun opstille nogle mulige scenarier, hvor jeg formoder, hvordan kunderne vil reagere.  
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Der vil være eksempler på disse scenarier i hver af de kommende tre afsnit. Som tidligere nævnt 

kan the organism/internal responses deles op i tre kategorier, som er de kognitive, følelsesmæssige 

og fysiologiske, og kategorierne er gensidigt afhængige, hvilket betyder, at f.eks. kan de kognitive 

reaktioner påvirke de følelsesmæssige (ibid.). 

De kognitive reaktioner kommer til udtryk, når forbrugeren skaber forestillinger om et produkt eller 

butiksmiljø ud fra de fysiske omgivelser, hvilket i dette tilfælde er de to sportsbutikkers 

indretningsfarver. Som tidligere nævnt, så kan den sorte farve give Sportmaster et dyrt og 

eksklusivt udtryk, hvilket kan skabe en kognitiv reaktion, som er ”Dette er en dyr sportsbutik”. 

Intersports valg af hvide farver og aluminiumsfarvede paneler kan give et billigt udtryk, hvilket kan 

skabe en kognitiv reaktion, som er ”Dette er en billig butik” (Resume af interview med Mia 

Münster). I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at farvepåvirkning og -associering er 

meget individuel, hvilket ikke kan udelukke, at nogle forbrugere vil skabe nogle andre kognitive 

reaktioner (Pegler, 1991; Birren, 1945; Interview med Erik Jäpelt). Desuden er der det kulturelle 

aspekt, hvilket betyder at turister fra andre lande eller kulturer vil skabe nogle andre associationer 

til indretningsfarverne, fordi de symboliserer noget andet. Et eksempel kunne være den sorte farve, 

som Sportmaster benytter. Denne associeres med noget dyrt, men også frygt i Japan (Aslam, 2006). 

De følelsesmæssige reaktioner måles på to parametre, som er pleasure og displeasure samt arousal. 

Pleasure og arousal vil give forbrugeren lyst til at blive i butikken og bruge penge, mens 

displeasure vil skabe den modsatte reaktion (Bitner, 1992). Det er ikke muligt at bedømme, om 

forbrugerne føler pleasure og arousal eller displeasure, når de ser farvestimuliene i Sportmaster og 

Intersport, fordi jeg ikke ved, hvad forbrugerne føler, når de ser farveindretningen i de to butikker. 

Hvis der antages, at de føler sig glade eller velkomne, som var de følelsesmæssige reaktioner i min 

undersøgelse, hvilket vil skabe pleasure og arousal, så vil de have lyst til at blive i butikken og 

købe et produkt (ibid.). Men hvis forbrugerne opfatter den sorte loftsfarve i Sportmaster som 

nedtrykkende (Gregersen & Andersen, 2011), undertrykkende og tom (Mahnke, 1996), så kan den 

skabe følelser som tristhed og uvelkommenhed, hvilket vil skabe displeasure og give forbrugeren 

lyst til at gå (Bitner, 1992). 

De fysiologiske reaktioner, som er den tredje kategori, kommer til udtryk, når forbrugeren oplever 

fysisk ubehag som følge af kraftige stimuli (ibid.). Dog er der i tidligere i denne analyse konstateret, 
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at både Sportmaster og Intersport benytter milde farvestimuli, og derfor formodes det, at 

forbrugerne ikke vil blive påvirket fysisk af farvestimuliene. På den anden side er der også andre 

butiksstimuli, som f.eks. lys, musik, larm og butikkens indretning, der ikke er blevet inddraget i 

denne analyse, da det ligger udenfor dette speciales fokus. En analyse af disse stimuli vil afsløre, 

om nogle af dem er så kraftige, at forbrugerne vil føle fysisk ubehag eller displeasure, hvilket jeg 

formoder kan føre til, at kunden forlader butikken. 

RESPONSE/BEHAVIOUR	  	  

På baggrund af analysen af de foregående faktorer i S-O-R modellen er det nu muligt at fremsætte 

nogle formodninger om, hvilken response/behaviour der kan forventes af forbrugerne, når de 

besøger de to sportsbutikker.  

Det formodes, at Sportmasters indgangsparti, som er domineret af det sorte loft, kan skabe 

avoidance adfærd, fordi det kan virke trist (Gregersen & Andersen, 2011) og undertrykkende 

(Mahnke, 1996). På den anden side er kombinationen af den sorte farve, den grå farve og 

træmaterialerne god til at fremhæve produkterne, så de kommer i fokus. På trods af den sorte farves 

associationer til tristhed og undertrykkelse, så skaber den også associationer til dyre og eksklusive 

produkter (Jacobs et. al., 1991 i Madden, Hewett & Roth, 2000; Mahnke, 1996), hvilket kan være 

endnu en grund til, at kunden viser approach adfærd i stedet for avoidance adfærd. Dette kan 

muligvis resultere i en avoidance adfærd, hvis Sportmasters farveindretning ikke lever op til 

forbrugerens associationer om, at det er en dyr butik. 

Intersports indgangsparti, som har et sterilt og billigt udtryk i form af den hvide farve og de 

aluminiumsfarvede paneler (Resume af interview med Mia Münster), kan være med til at skabe 

avoidance adfærd blandt nogle forbrugere, medmindre Intersport lever op til forbrugerens 

forventninger om, at de sælger billige sportsprodukter. I sådan et tilfælde formodes det, at 

farveindretningen muligvis vil skabe approach adfærd blandt forbrugerne. Den hvide interiørfarve 

har dog nogle positive egenskaber, som også kan skabe approach adfærd blandt forbrugerne. For 

det første er den neutral, så den fremhæver de farverige sportsprodukter, og for det andet skaber den 

et elegant og dermed dyrt udtryk (Pegler, 1991).  
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Jeg formoder altså, at begge sportsbutikkers farveindretning kan skabe både approach og avoidance 

adfærd blandt forbrugerne, hvilket er afhængigt af forbrugernes farveassociationer, som er meget 

individuel. Derfor er det vanskeligt at fremsætte en præcis vurdering af, hvordan de to 

sportsbutikkers farvestimuli vil påvirke forbrugernes handlinger, således at det kan vurderes, 

hvilken en af dem, der vil skabe mest approach eller avoidance adfærd. 

KRITIKPUNKTER	  	  

Der er dog tre vigtige faktorer, som jeg formoder ville have påvirket analysens validitet og 

response/behaviour faktoren, hvis der var blevet gennemført flere undersøgelser af disse faktorer.  

Den første faktor er stimulus/environmental dimensions, som betegner mange forskellige stimuli, 

hvor farver kun er en af dem. Farver arbejder ikke alene, men sammen bl.a. lys, musik, larm, 

materialer og butikkens opdeling, som også bidrager til skabelsen af en butiksatmosfære (Bell, 

Fisher og Loomis, 1978; Holahan, 1982; Ittelson et al., 1974 i Bitner, 1992; Meerwein, Rodeck & 

Mahnke, 2007). Jeg har en formodning om, at hvis jeg havde gennemført undersøgelser af nogle af 

de førnævnte stimuli, så ville jeg have opnået et mere udvidet og fuldendt indtryk af Sportmasters 

og Intersports butiksatmosfære. Dette ville have dannet grundlag for en større analyse, som ville 

resultere i et mere validt bud på, om forbrugerne havde udvist approach eller avoidance adfærd.  

Den anden faktor, som jeg ikke har udført undersøgelser af, er customer response moderators. Jeg 

har en formodning om, at hvis jeg havde udført undersøgelser af denne faktor, så ville jeg have 

kunnet sætte mig bedre ind i forbrugernes tankegang, hvilket ville have skabt et bedre billede af de 

typer af forbrugere, som besøger Sportmaster og Intersport. I sidste ende ville dette også have 

resulteret i et mere validt bud på, om forbrugerne havde udvist approach eller avoidance adfærd. 

Den tredje og sidste faktor er the organism/internal responses, der som tidligere nævnt er styret af 

customer response moderators. Forbrugerens kognitive, følelsesmæssige og fysiologiske reaktioner 

vil også påvirke, om forbrugeren udviser approach eller avoidance adfærd, og hvis jeg havde haft 

undersøgelser af disse reaktioner, så formoder jeg, at det også ville have resulteret i et mere validt 

bud på, hvilken én af de to slags adfærd, forbrugeren ville have udvist i sidste ende.   
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KONKLUSION	  

 

Der kan ikke formuleres nogle faste regler for, hvilke farve der er gode eller dårlige at benytte til 

butiksindretningen, da det kommer meget an på konteksten, brandets værdier og kulturen. Det er 

dog muligt at differentiere mellem varme farver som energiske og angstskabende, og kolde farver 

som afslappende. Farver opleves både bevidst og ubevidst, og derudover er farveassociering meget 

individuel, hvilket gør det vanskeligt at vælge interiørfarver, som alle forbrugere kan lide. Dog kan 

neutrale farver være passende at benytte, da de fremhæver produkterne og ikke tager 

opmærksomheden fra dem.  

Farver må ikke dog undervurderes, eftersom de er mere end 80 % af grunden til, at forbrugere køber 

et produkt, men de skal samtidigt udvælges nøjes, fordi der går under 2 minutter, før forbrugeren 

bedømmer et butiksmiljø og finder ud af, om vedkommende har lyst til at blive eller gå. Derfor skal 

der vælges farvestimuli, som får forbrugerne til at føle sig tilpas både psykisk og fysisk, så de får 

lyst til at blive i butikken og købe et produkt. I denne forbindelse påvirker farverne ikke 

forbrugernes shoppehensigter, uanset om der er tale om opgaveorienterede eller rekreative 

forbrugere.  

Udover at skabe en behagelig stemning og tiltrække forbrugere, så kan farver også ændre rum-, 

tids- og produktfornemmelsen. Varme farver er gode at benytte, hvis en stor butik skal virke 

mindre, tiden skal gå langsommere, og produkterne skal virke større og tungere. Kolde farver er 

gode at benytte, hvis indretningsdesigneren gerne vil opnå den modsatte effekt.  

Mænd og kvinders farvepræferencer har også ændret sig gennem tiden, hvorfor kolde og mørke 

farver ikke behøver at benyttes til herretøj og symbolisere maskulinitet, og varme farver behøver 

ikke at benyttes til dametøj og symbolisere femininitet. Farvesymbolik er derfor ikke længere så 

konservativ og fast, som det var for årtier siden.  

Kulturen er også essentiel i forbindelse med udvælgelse af farvestimuli, hvilket bl.a. er grunden til, 

at der bruges ingen, få eller kolde farver i butiksindretningen i Danmark. Farvestimuli i 

butiksindretningen afspejler nemlig farverne og det naturlige lys i vores omgivelser, hvilket er 
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grunden til, at der bliver benyttet flere og varme farver f.eks. Sydeuropa og Asien.  

Ifølge S-O-R modellen er der mange personlighedstræk, som påvirker forbrugere i et butiksmiljø. 

Eksempler på disse er forbrugere, som enten tiltrækkes af eller undgår butikker med mange 

farvestimuli, og forbrugernes humør, før de træder ind i butikken. Det formodes derfor, at det vil 

være vanskeligt for en indretningsdesigner at tage hensyn til alle disse faktorer uden at gå på 

kompromis med det ønskede valg af farvestimuli. De er dog væsentlige faktorer, som vil påvirke 

nogle kunders oplevelse af butiksatmosfæren, hvilket betyder at de ikke må ignoreres fuldstændig, 

men tages med i overvejelserne omkring benyttelsen af farvestimuli. 

Hvad angår min egen spørgeskemaundersøgelse, så viste resultaterne, at respondenterne foretrak 

den blå interiørfarve, efterfulgt af den grønne, røde og gule farve. De tre første farver er derfor 

bedst at benytte enten alene eller kombineret, hvis der skal indrettes en sportsbutik, som tiltrækker 

forbrugere. Dog vil det være anbefalelsesværdigt at benytte den blå og røde farve, hvis 

sportsbutikken sælger dyre produkter, mens den gule farver er mere passende, hvis der sælges 

billige produkter.  

Hvad angår analysen af Sportmasters og Intersports farveindretning, så kan jeg kun formode mange 

af forbrugernes handlinger, da jeg ikke har lavet nogen undersøgelser af de to butikkers forbrugere. 

Derfor var det nødvendigt at trække på de associationer, som butikkernes interiørfarver normalt 

ville skabe samt resultaterne fra min egen undersøgelse. Konklusionen var, at begge butikkers 

indretning virkede både tiltrækkende og ubehagelig, men umiddelbart virker Sportmasters 

farveindretning mere eksklusiv, hvilket skyldes den sorte farve, som også kan virke trist og 

dominerende. Jeg formoder derfor, at Sportmasters farveindretning vil skabe mere approach adfærd 

i forhold til Intersports hvide interiør, som giver et billigt og sterilt udtryk, hvilket jeg formoder vil 

skabe avoidance adfærd, selvom den er god til at fremhæve de farverige sportsprodukter.  

 

Brugen af farvestimuli i butikker er altså et vigtigt værktøj, som kan påvirke forbrugerne betydeligt 

i en enten negativ eller positiv retning. Det formodes, at butikkernes mål er at opnå det sidstnævnte, 

hvilket kræver mange overvejelser hvad angår konteksten, kulturen og forbrugerne. Derfor er der en 

stor udfordring i at vælge de rigtige farvestimuli, og dette er et svært valg, når der er mange 

overvejelser og aspekter, som der skal tages højde for. Hvis disse overvejelser er gennemtænkte og 
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passer til brandet, så formodes det, at butikken vil opnå stor succes med at udnytte farvestimulienes 

mange anvendelsesmuligheder, hvilket vil resultere i et stigende kundetal og større omsætning.  
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PERSPEKTIVERING	  

Efter at have læst utallige artikler, analyseret min spørgeskemaundersøgelse og farvestimuliene i de 

to sportsbutikker, er det gået op for mig, hvor meget farver påvirker forbrugere både bevidst og 

ubevidst samt fysisk og psykisk. Dette har en betydning for indretningsdesignere og udvikling af 

butikskoncepter, fordi et uigennemtænkt valg af farvestimuli kan betyde, at man skaber en 

ubehagelig butiksatmosfære, hvor forbrugerne ikke har lyst til at være. Dette kan resultere i, at 

kunden forlader butikken uden at købe noget.  

Udover udfordringen med at vælge de rigtige farver, når en butik skal indrettes, så kunne det også 

være relevant for både butikker, producenter og indretningsdesignere at undersøge, hvordan 

forskellige farvestimuli kan kombineres med forskellige kunde- og produktgrupper samt 

produktfarver. Selvom farveassociation og -præference er meget individuel, så formoder jeg, at 

yderligere undersøgelser kan skabe klarhed over, hvordan interiørfarver kan kombineres med 

bestemte demografiske grupper og produkter. I denne forbindelse er det essentielt, at andre stimuli 

som f.eks. lys, musik, larm og lugte ikke bliver nedprioriteret eller bagatelliseret, da disse arbejder 

sammen med farver. Alle disse stimuli bidrager nemlig til den samlede butiksoplevelse, som 

resulterer i at forbrugeren enten bliver og køber et produkt eller forlader butikken.  

Et andet væsentligt problem er, at nogle af de indretningsdesignere, som jeg interviewede, 

arbejdede ikke ud fra nogen teori, men brugte i stedet mavefornemmelsen. Dette bekræftede 

farverådgiver Joanna Foucard også, eftersom hun har oplevet, at næsten alle indretningsdesignere 

ikke kan finde ud af at benytte farver på en gennemtænkt måde, hvilket ifølge Joanna skyldes deres 

manglende uddannelse indenfor farver. Dette er problematisk, eftersom farver påvirker forbrugerne 

i så høj grad, at de kan være grunden til, at forbrugeren bliver i butikken eller forlader den. Jeg 

formoder derfor, at farveanvendelse, som er enten uigennemtænkt eller gennemtænkt, vil afspejle 

sig både visuelt og i butiksomsætningen.  

Det er altså essentielt, at indretningsdesignere, som ikke allerede har en uddannelse indenfor farver, 

lærer om farvebenyttelse igennem eksempelvis kurser. Denne læren om farver ville også være 

relevant som en del af visual merchandiser uddannelsen, således at nyuddannede visual 

merchandisere har den nødvendige viden om farvestimuli i forhold til forskellige butikskategorier, 

produkter og kulturelle aspekter.  
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Bilag	  2	  
 

Resume af interview med creative brand manager Mia Münster  

fra Riis Retail A/S 

Dato: 28/7 kl. 12.30-13.00 

Lokation: Mias specialekontor på CBS på Solbjerg Plads 3,  

2000 Frederiksberg 
	  

Jeg mødtes med Mia for at snakke om to sportsbutikker – Sportmaster og Intersport. I min egen 

spørgeskemaundersøgelse havde jeg selv benyttet et billede af en sportsbutik, så derfor tænkte jeg, 

at det ville være relevant at spørge Mia, hvad hun synes om farveindretningen af de to førnævnte 

sportsbutikker. 

Mia havde ikke været med til at indrette nogen af de to sportsbutikker, men hun havde fulgt 

processen og kendte en del til de beslutninger, som lå bag indretningen af Sportmaster, som Riis 

Retail havde stået for. Mia forklarede, at for 2 år siden havde begge sportsbutikker hvidt interiør, så 

man kunne næsten ikke kende forskel på dem bortset fra deres respektive logoer. Dette var et 

problem for Sportmaster, som gerne ville differentiere sig fra Intersport, hvilket var grunden til, at 

Sportmaster henvendte sig til Riis Retail, som skabte et nyt butikskoncept til dem. 

 

Riis Retail var meget opmærksom på, at arbejde med indretningsfarver, som ikke var modefarver, 

og derfor blev der benyttet neutrale farver som grå, sort og hvid til at skabe et neutralt design, så 

produkterne blev fremhævet. Selvom sort er god farve til at fremhæve produkter, så må dens brug 

ikke overdrives, da den ellers kan skabe et trist indtryk. Der blev også benyttet træmateriale, hvilket 

skaber både varme og kontrast til hvid. Hensigten med at benytte flere interiørfarver og 

træmateriale var at skabe forskellige miljøer, som skulle henvende sig til forskellige forbrugere. På 
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de vedlagte billeder af det nye butikskoncept kan man se, at de forskellige miljøer er bl.a. 

løbetræning, fodbold, fritidstøj og sko. Mia fortalte desuden, at Sportmaster var tilfredse med det 

endelig resultat, men hun vidste ikke noget om, om det havde øget deres omsætning.  

Derefter spurgte jeg Mia om hendes holdning til Intersports nye indretning. Hun synes, at der er en 

kedelig atmosfære, fordi der er for få kontrastfarver, og der er ikke gjort meget ud af indretningen. 

De bruger meget hvid og aluminium som interiørfarve, hvilket giver et kedeligt og billigt udtryk, 

fordi det minder lidt om Føtex’ indretningsfarver i deres tøjafdeling. Derudover er inventaret ikke 

specialfremstillet, men er bare standardinventar, som de har bestilt hos en leverandør, hvilket også 

er med til at skabe en kedelig atmosfære. Mias indtryk er, at Intersport har fokuseret mere på at 

have næsten alt indenfor sportsvarer fremfor at skabe en god butiksoplevelse.  

Derfor spurgte jeg hende, hvad hun ville gøre anderledes for at skabe en god butiksoplevelse, og 

hun nævnte to ting: for det første skulle de skifte interiøret ud med noget specialfremstillet inventar, 

hvilket ville skabe en mere spændende butiksatmosfære. For det andet skulle de skifte den hvide 

interiørfarve ud med en bedre kombination af farver, hvilket vil skabe et mindre billigt udtryk.  

Jeg spurgte derefter Mia, om der var nogle sportsbutikker, som hun synes havde skabt en god 

butiksatmosfære. Hun nævnte Nikes, Adidas’ og Pumas konceptbutikker, som er gode til at 

kombinere farver, således at der blev skabt en god og spændende atmosfære. 

Udover en analyse af de to sportsbutikker, så spurgte jeg også Mia, hvorfor det var godt at benytte 

neutrale farver som grå, sort og hvid, hvilket mange butikker benytter sig af, herunder Sportmaster. 

Mia fortalte, at neutrale farver ikke tager fokusset fra produkterne, hvilket skaber respekt for 

produkterne og deres farver. Derudover skal de neutrale farver være der i mange år, eftersom en 

butik ikke skifter butikskoncept ofte. Derfor vil det være billigere at benytte neutrale farver frem for 

modefarver. Farver skal også opleves ubevidst, for ellers virker det overdesignet, hvilket er endnu 

en grund til, hvorfor der benyttes neutrale farver i butiksindretningen. 	  
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Bilag	  3	  
 

Interview med indretningsdesigner Claus Gramstrup fra Gramstrup og CO. 
ApS 

Dato: d. 11/3 kl. 9.00-10.00 

Sted: Gramstrup og CO.’s kontor på Nørrebrogade 50A,  

2200 København N  

 

1. Hvorfor tror du, at butikker i Danmark ikke bruger flere farver i deres indretning ?  
 

Claus: Jeg tror, at man skal gå længere tilbage. Overordnet, så bliver farver brugt som en 

identitetsbærende element. Der kan man sige, at hvis ikke man i sin identitet, altså sin corporate 

identitet, butiksidentitet eller hvilken som helst virksomhedsidentitet, ikke bruger farver i det hele 

taget, så overfører man dem jo så heller ikke til sin butik. 

Så det er jo et fundament. Altså farverne er jo en del af nogle grundelementer i ens visuelle 

identitet. Og hvis ikke de anvendes der, så bliver de heller ikke anvendt i butikken. Så man skal jo 

sådan set måske længere tilbage og sige, hvorfor bruger man ikke farver i sin visuelle identitet i det 

hele taget. Men egentlig synes jeg også, at der bliver brugt mange farver. Der er bare mange 

forskellige toner og gradients, og nogle bruger stærke farver.  

En af grundene det er jo, at man vil fremhæve sit produkt. Altså det er sådan helt konkret. Det 

kommer selvfølgelig an på hvilket produkter, man sælger. Hvis man sælger et produkt, f.eks. tøj 

med mange forskellige farver og mønstre, så fremhæver du tøjet bedre ved at have neutrale farver.  

Så helt grundlæggende, så er det jo selvfølgelig for at fremhæve produkterne, at man ikke bruger 

farver så meget. En af de cases, jeg arbejder med, som er Spejdersport - de bruger den orange farve 

utrolig meget. Og så bruger de billeder. Altså, til at skabe stemning og rum. Og det er jo også meget 

brugt indenfor tøjbranchen. Man bruger simpelthen modelfotos for at illustrere tøjet. For at give 
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stemning og for at give folk en oplevelse af, at sådan kan jeg også komme til at se ud. Eller jeg 

bliver en del af det her brand. Og i fotos er der jo også farver. Der har man jo også lagt en visuel 

identitet, som man ønsker at blive identificeret med. Det er jo ligesom det, som man vælger at gøre. 

Så er det måske ikke så meget plads til andre farver end produktets farver. Hvis man tager et 

brandbutik, så ligger farverne jo i tøjet. Og det er jo ens brand.  

Den måde jeg arbejder på med farver, uanset om det er formgivning eller farver, eller hvad det er, 

så arbejder jeg ud fra en model, jeg kalder de seks parametre. Det er egentlig den, der afgør, 

hvorvidt at man anvender farver, eller hvilke farver man skal anvende. Og hvilken toning osv. Den 

ene er relevans. Altså, man skal kunne se sig selv i det. Det skal have relevans for en. Man skal 

kunne føle sig godt tilpas. Det skal være en del af ens assisterende identitet. Og det vælger man jo 

farver ud fra. Og hvis det er en brandbutik og farverne ligger i tøjet. Ens brand colors ligger i tøjet, 

for det er jo den måde, man vælger kollektioner på. Eller hvis det er f.eks. Imerco (isenkræmmer, 

red.) Imerco bruger også meget stærke farver. De bruger også den orange og sorte. Og så bruger de 

også meget grafiske symboler, så det er jo egentlig en identitetsskaber. Men når du kommer ind i 

butikken, så er der sådan set ikke så mange farver. Det er igen fordi, at man gerne vil fremhæve 

(produkterne, red.) Man skal kunne se sig selv. Relevans er et begreb, som jeg bruger til at måle på: 

Kan kunden se sig selv. Og det er ikke et spørgsmål om smag og behag. Er man den farve ? Er man 

den form ? Hvis man ikke kan svare 100 % ja til det, så må man finde det, der passer til én. Det er 

den ene ting.  

Den anden parameter er appel. Appel er lidt mere smag og behag. Forbrugerens opfattelse. 

Forbrugeren skal kunne identificere sig selv med ens brand og mest med de produkter, som man 

sælger. Farvekodning, grafiske symboler eller i det hele taget identitet skal jo også afspejles i 

appellen. Så man virker attraktiv, tiltalende, overbevisende og troværdig.  

Det tredje parameter, som jeg bruger, det er egenart. Man skal skille sig ud fra hinanden, og der må 

man også bruge farver som sådan en identitetsbærende element. Man skal ikke ligne de andre. I 

hvert fald ikke indenfor samme branche. Og der er jo en helt palet, for der er jo mange farver. Øjet 

kan jo opfatte flere millioner, så det gælder selvfølgelig om at finde en farve, der passer til en. Både 

i ens identitet, men selvfølgelig skal den også komme til udtryk i butikken.  
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Men man bliver nødt til at være tro overfor sit brand. Fordi ens butik kommer måske til at ligge alle 

mulige andre steder. Hvis en enkeltstående butik, eller man har en butik, og man ikke tænker at 

udvide som kæde, så skal man selvfølgelig tage højde for det. Og så udvikle sin identitet i forhold 

til hvor man ligger placeret. Og stadigvæk ud fra det her parameter relevans. At man skal kunne se 

sig selv.  

Det er jo klart, at en konkurrentanalyse ligger som en del af ens forretningsudvikling. Der må man 

selvfølgelig sige, hvem er vores stærkeste konkurrenter. Vi skal finde en farve, som lever op til 

vores parameter, der hedder egenart. Altså at det er en unik ide. En unik farve, så man ikke 

forveksles med andre. Så det er et parameter, der skal opfyldes. Og det må man jo tage stilling til 

inden man placere sin butik. 

Mig: Så det er måske ikke så vigtigt, hvad andre bruger af farver ? Eller om det ligner andres farver 

? Så det er mere vigtigt at fokusere på, hvad er det for en farve, vi gerne vil have, og hvad passer til 

os, lige meget hvad andre gør ? 

Claus: Præcis. Og det må man tage stilling til først, som en del af ens forretningsudvikling. Og så 

må man sige, hvor er det så, vi som butik ligger bedst. Og så er det måske dumt at placere sin butik 

lige op af en konkurrent, som har nøjagtig de samme farver. Så man skal igennem det med farver 

som en del af forretningsudviklingen.  

Det fjerde parameter er signalstyrke: hvor kraftigt ønsker vi at bruge (vores farver, red.) Hvor 

storskrydende skal vi være ? Er det klare farver ? Mange pangfarver ? Eller toner vi ned ? Og det er 

afhængigt af farveskalaen. Jo mere du bevæger dig over i et blå segment, jo mere finans agtig bliver 

du. Den grønne (farve, red.), så er du ovre i økologi. Den gule (farve, red.), så er du måske ovre i 

noget Netto. Så du kan bevæge dig rundt i den klare skala, men du kan også bevæge dig ind og 

blive mere nedtonet i dine farver. Lidt mere afdæmpet i naturskalaen. Det er jo egentlig de samme 

skalaer. Du putter bare noget hvid og noget sort i. Det giver jo så et andet udtryk. Og man kan 

sagtens gå efter det fjerde parameter, som er signalstyrke, som den nedtonede, troværdige og 

naturlige. Det er der jo også mange butikker, mange tøjbutikker, modebutikker, (der, red.) indenfor 

den sektor arbejder i de der naturskalaer. Så signalstyrke: hvor stærk (en farve, red.) vil man bruge ? 

Og hvad er det for et signal, man gerne vil sende.  
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Og så ligger der det her selvfølgelig også om funktionalitet, som er det femte parameter: Kan 

tingene lade sig gøre ? Kan vi gennemføre det med de her farver ? Er det teknisk lade sig gørligt ? 

Hvis vi vælger at bruge metalfarve – lad os sige det. Alt skal være guld og glimmer eller krom, eller 

hvad man nu vælger i forhold til sine forretningsudvikling og sin identitetsudvikling. Hvad kan lade 

sige gøre ? Kan de lade sig gøre på brochurer ? Har vi råd til det ? Har vi ressourcer til at trykke 

med metalfarver på brochurer, og hvordan virker metal ? Hvordan skal vi illustrere krom og metal 

på vores website ? Så på den måde, så er funktionalitet i forhold til farvevalg også det væsentlige.  

Det sidste er jo så det 6. parameter. Det er konsistens. Den konsistens vi taler om her, det er, når du 

udvikler din visuelle identitet og tager en beslutning om, hvilken farve du vil anvende i forhold til 

din identitet. Så skal det også kunne gennemføres på alle de elementer af de medier, du ønsker at 

være repræsenteret på. Begrebet konsistens er også, om det kan lade sig gøre at gennemføre. Der 

laver jeg et spejderdiagram på det (de 6 parametre, red.). Når vi starter med en virksomhed og 

arbejder med en identitet: hvor godt matcher de eksisterende farver, de har, til det som 

virksomheden virkelig gerne vil stå for på alle de her parametre.  

Ubevidst er det nogle af de parametre, man arbejder med for at få farverne til at spille rigtigt i 

forhold til de mål, man har sat.  

Mig: Går du altid gennem disse parametre ? Er det altid vigtigt, at de er opfyldt, før du kan sige, nu 

har vi den rigtige farve ? 

Claus: Nej, det kan man ikke sige. Jeg vil sige relevans (parameteret, red.): man skal selvfølgelig 

kunne se sig selv, og man skal også kunne nå sin målgruppe uanset hvad. Målgruppen skal også 

kunne identificere sig selv med ens visuelle identitet. Egenart – det er ikke nødvendigt, at det 

behøver være opfyldt, for det kan være sådan en forretningsidentitet, at man lægger sig som kopi af 

en anden virksomhed. Så derfor kan den være meget lav. Måske er målet, at den skal være så lav 

som muligt. Signalstyrke – det bliver man nødt til at tage stilling til. Men indenfor signalstyrke 

ligger der jo et valg. Vil vi have et meget stærkt signal, eller vil vi tone os ned. Så man bliver nødt 

til at tage stilling til det. Det kan være at den bare skal have 10 %, fordi vi er en gammel, seriøs 

virksomhed eller butik. Funktionalitet - hvis man har penge nok, så betyder funktionalitet måske 

ikke noget. Problemet er bare, at dårlig funktionalitet eller manglende funktionalitet ofte giver sig 

til udtryk i en manglende konsistens. Hvis det kun er designeren eller nogen der forstår det med 
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funktionalitet, så mister man konsistensen. Så kan det ikke lade sig gøre, at få en rød tråd igennem 

virksomheden.  

Man kan arbejde på 2 niveauer: der er virksomhedens overordnede identitet. Den som er meget 

langvarig og den som skal holde i rigtig mange år.  

Men så kan man lave kampagner, og det betyder, at man kan lave foranderlige butikker, som har et 

andet univers. Det kan også være at man har forskellige produkter, som henvender sig til forskellige 

målgrupper. Og der kan man jo tillade sig at sige, at vi har et overordnet brand og en bestemt 

farveholdning her. Men vi laver nogle universer, som har deres eget liv ift. den målgruppe. Og der 

kan du begynde at arbejde med nogle andre paletter. Så dvs. at du i princippet har en paraply. En 

corporate identitet som har en farveholdning. Men du kan sagtens lave nogle universer, som også 

bevæger sig lidt udover. Så kan man sagtens lave kampagner her (under paraplyen, red.), som 

bevæger sig udover det råderum, man egentlig har sat op. Fordi at den er tidsbegrænset. Den er 

meget målrettet. Og nogle gange når man laver mange af denne her slags kampagner, så udvider 

man faktisk sit eget råderum på et senere tidspunkt. Der kan være elementer i kampagnen, som 

bliver tranformeret om til en corporate identitet (det bliver en fast del af identiteten, red.).  

Mig: hvis Nike begynder at lave miljøvenlige produkter, hvor de begynder at bruge grøn, måske.  

Claus: Det kunne være sådan en her (Claus tegner en tegning med et paraplybrand og så en masse 

sub brands, red.). De (brandene, red.) bliver jo efterhånden ens identitet.  

Magasin er et godt eksempel. De har jo subbrands, de har jo leje af arealer til forskellige mærker. 

Både i parfumeafdelingen og tøj. Og det bliver jo en del af magasins identitet. At du kan gå ind i 

forskellige universer i magasin. Der har man jo ikke valgt en magasin identitet.  

Hvis man tager spejdersport. Det er meget den orange farve, de har. Men de har jo også brands. De 

arbejder på samme måde (som magasin, red.).  

(IKEA) Farverne er en del af den stemning, man gerne vil skabe. Og de (IKEA, red.) vil gerne 

præsentere rigtig mange universer. Og derfor bruger de rigtig mange forskellige farver.  
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Så det fungerer supergodt. Jeg tror ikke, at det vil fungere for Georg Jensen. Fordi de vælger en helt 

anden palet af farver. Fordi at de skal udtrykke noget elegant. Distingveret. Konservativt. Høj 

værdi. Tålmodighed. Alle de der klassiske dyder.  

 

Mig: Og så er det måske bedre at bruge hvid og blå, som de bruger meget af ?  

 

Claus: Ja. Men derfor kunne de godt lave en kampagne. Altså, hvis de udvikler et bestemt produkt, 

så kan de jo godt lave en kampagne indenfor universet, som sprænger rammerne. Fordi at nu vil vi 

gøre opmærksom på noget specielt. Man kan bare ikke gøre det hele tiden, for så bliver ens faste 

identitet, som man ikke vil identificere sig med fuldt ud. Men man kan godt gøre det på 

kampagneniveau. Med sit særlige billedunivers. Med sine særlige farver.  

Body shop bruger meget den grønne farve. Det er jo en del af deres identitet.   

 

2. Hvad tror du, at der skal til, før butikkerne bruger farver ? 

 

Claus: Der er kun en ting, der kan få dem til at ændre til flere farver. Det er hvis de sælger mere. 

Det er det eneste parameter. Man åbner en butik for at sælge farver. Og hvis det viser sig, at flere 

farver sælger flere varer, så vil man bruge flere farver. Så vil man skifte identitet. Hvis du tager 

McDonald’s, så har de ændret deres koncept indenfor den sidste årrække. De har ændret 

bygningsfacader, de har ændret interiør. De har valgt nogle farver, som er mere afdæmpede, hvor 

jeg tror at de ønsker at skabe en mere rolig stemning, hvor at man kan sidde og nyde sin mad. 

Fremfor at det er hurtig fastfood. De erkender jo selvfølgelig, at det er fastfood. Men de vil godt 

indrette deres restauranter eller butikker, så man også kan sidde og nyde det. Og det kræver så lidt 

mindre ballade (færre farver, red.).  

Jeg synes, at det fungerer supergodt. Hvis man kan holde mere på folk ved at lave en ny 

farveholdning, så virker det.  
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3. Hvordan tror du, at det vil påvirke forbrugerne, hvis butikkerne bruger flere farver ? 

 

Claus: Man kan lave 2 strategier, når man skal vælge farver: Enten tager man udgangspunkt i 

produkterne. Det er jo det, som der er rigtig mange, der gør. Dvs. man prøver at lave en neutral 

baggrund, så produktet træder mest tydeligt frem. Man kan også vælge, som f.eks. spejdersport, der 

ligesom for nogle år siden begyndte at ændre deres butikker og haft voldsom succes med det. I 2008 

havde de 8 butikker og havde ikke særlig stor overskud på de 8 butikker. I dag har de 17 butikker 

og de fleste af dem er meget store butikker: 800-1000 m2. De tager udgangspunkt i oplevelsen. 

Hvad er det så for en oplevelse ? Hvad er det så der skal til af produkter, systemer og services for at 

skabe denne oplevelse ? Så handler det i jo højere grad, at man skal designe oplevelserne. Og så 

finde ud af, hvad er det der skal til for at skabe denne her oplevelse. Frem for at sige, vi har nogle 

produkter – hvad skal der til for at skabe denne her oplevelse (man tager udgangspunkt i oplevelsen 

og ikke produktet, red.). Den traditionelle er denne her: vi har nogle produkter, vi vil sælge. Hvad 

gør vi så ? Den der er meget mere interessant. Der kan du jo sige, den oplevelse kræver så, at vi 

bruger f.eks. de farver. Den strategi kunne man godt argumentere for.  

Hvis det er Georg Jensen, der bruger mange farver, så ødelægger de den oplevelse, de gerne vil give 

kunden. Så derfor gør de det ikke.  

Hvis alle begynder at bruge mange farver, så begynder det også at udvande sig. Det handler om at 

skille sig ud. Og hvis alle bruger stærke farver, så adskiller man sig ikke fra mængden. Hvis H & M 

brugte mange farver, så tror jeg, at det skal betragtes som et organisk kampagne. Som så kan flytte 

sig, så man ikke ved i morgen, om den er lilla der. Så man får en oplevelse af, at tingene forandrer 

sig. Og der kan man bruge stærke farver. Men ligeså snart det er stærke farver bare for stærke 

farvers skyld, så vil måske peake og måske fade ud. Der kan ligge en god navigation i farver. Fordi 

farver er ekstrem gode til at navigere i. Så hvis ekspedienten siger, du skal over i den grønne 

afdeling, så vil alle finde derover ret hurtigt.  

Mig: Så hvis de (farverne, red.) er velovervejede, og hvis der er en tanke bag det og ikke bare er 

farver for farvens skyld, så kan det godt virke ? 
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Claus: Ja. For så understøtter det et strategisk mål. Og det skal det selvfølgelig gøre, for ellers er det 

ligegyldigt og ville ikke have nogen effekt på længere sigt.  

     

4. Anbefaler du butikkerne, at de skal bruge flere farver ? 

 

Claus: Spejdersport er jo en af dem, hvor vi anbefalede dem at bruge den orange farve. Vi lavede en 

analyse med medarbejdere og ledere. Og så målte den op imod kundernes holdning. Kunderne de 

sagde, at det lignede Østtyskland. Det var dødt, det var lysstofrør, og der var ikke nogen identitet. 

Der var ikke nogen oplevelse. Og en del af kunderne gik uden at købe noget. De adskilte sig ikke 

fra de andre. Altså friluftsland og de andre konkurrenter. Så sagde vi til dem: tag at eje den orange 

farve. Lad det være jeres farve sammen med jeres logo, som er petroleumsgrønt. Så bruge den 

orange farve i store flader.  

Det har virket rigtig godt. Det (den orange farve, red.) gav mere energi og det gav identitet inde i 

butikken. Men hvis de havde malet hele butikken orange, så ville produkterne også dø. Så den blev 

brugt med omhu. Det blev så deres varemærke. Så er der så nogle, der har valgt den orange farve 

for at lægge sig op af spejdersport: Eventyrsport. De bruger den rigtig aktivt. Der er også andre 

elementer, de har puttet ind. Naturelementer: trædesten, træstammer og alt sådan noget. Oplevelsen 

som de gerne vil have, at folk de får, når de kommer ind. 

 

5. Benytter du en bestemt teori eller principper, når du indretter butikker ? 

 

(Claus har nævnt de 6 parametre tidligere i interviewet, hvilket svarer på dette spørgsmål) 
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6. Hvilke butikker gør det godt ?  

 

Claus: Perchs tehandel. Det er en lille butik. De har formået at overleve og skabe stemning. De 

arbejder jo også med oplevelser. De har valgt deres produkt, te. De har slet ikke kaffe, fordi det 

ødelægger smagen, som er teen. Men oplevelsen i den lille butik er væsentlig. De bruger jo ikke 

farver. Der er det jo igen produkterne: deres te. Kasser og reoler i naturtræ.  

Hvis jeg husker det rigtigt, så har de guld og mørkegrønt (farver, red.). De bruger jo ikke farver. De 

bruger farver bevidst på den måde, at de har valgt en palet, som giver det historiske præg, og man 

forstår, at det her, det er en butik, der har eksisteret i generationer. Både i interiør og farvevalg.  

Mig: Hvem kunne slippe nemt af sted med det, hvor det (skabe farveoplevelser, red.) ville passe til 

dem ?  

Claus: Legetøj. Build-a-bear. Toy ’R’ Us. Det kan blive meget hurtigt barnligt at bruge mange 

farver, som måske giver et indtryk, som ikke er ønsket af butikkerne.  

Mig: Så man skal være påpasselig, når man bruger farver ?  

Claus: Ja, for det kan give forkerte signaler.        

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

98	  

Bilag	  4	  
 

Interview med indretningsdesigner Erik Jäpelt fra Jäpelt A/S.  

Dato: d. 25/2/15 kl. 13.30-14.30.  

Sted: Jäpelt A/S’ kontor på Rentemestervej 23A, 2400 Kbh. NV.	  

 

1. Hvorfor tror du, at butikker i Danmark ikke bruger flere farver i deres indretning ?  

 

Erik: Butikker skal typisk afspejle et forretningskoncept, og det forretningskoncept kan nogle gange 

være bygget op over nogle meget bevidste designmæssige beslutninger om en stil, identitet, et eller 

andet udtryk. Og alt afhængig af hvad den identitet og hvor det her koncept udspringer fra, så har 

farverne en særlig placering i de universer. Der er ikke særlig mange af de her brands eller af de her 

koncepter, som bruger farver voldsomt meget af forskellige årsager. De årsager kan være, at farver 

er meget knyttet til nogle bestemte tidsperioder. En rød farve kan være fantastisk i en bestemt 

periode på 5 år, og så bliver lige præcis den nuance af den røde – den har man bare fået nok af. 

Hvis du laver noget, som er en indretning, som er en relativ stor installation eller udgift eller 

investering – hvis du så har nogle meget, meget tidstypiske farver, der dominerer denne her 

indretning – så kan du meget nemt blive fanget i en eller anden tidslomme om 5 år eller 6 år. Fordi 

så kan du blive tvunget til at lave en meget stor ændring af din indretning, fordi at farverne er ’out 

of date’ (forældede, red.) og er ikke aktuelle længere. Der er sådan nogle som Paul Smith. De 

bruger mange farver. Dem kan du se inde i Illum i deres kollektion derinde. Der er så det spanske 

mærker, der hedder Desigual. De har også ret kraftige brug af farver.  

Mange skandinaviske brands repræsenterer, hvis vi taler tøj, de repræsenterer så lidt en måske mere 

afslappet; lidt mere klassisk stil. Og klassisk stil er typisk ikke særlig markant omkring farver. Så 

derfor tror jeg i virkeligheden, at de brands som anvender farver, de bruger den som staffage eller 
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som en kampagne eller som noget, der skal skabe en særlig stemning. Men som ikke er noget, som 

er sådan en blivende installation. Hvis man har noget, man gerne vil fremhæve, så er det vigtigt, at 

alt omkring det er neutralt. Så hvis man har en hvid væg med en masse ting på – hvis der så er noget 

på den hvide væg, man gerne vil fremhæve, så kan man måske tage et lille område, og så markere 

med en eller anden kontrastfarve. Det kan være rød eller blå eller grøn eller et eller andet signal. Og 

så placere et enkelt produkt der. Så får det en enorm effekt. Det skaber en enorm effekt både på det 

man fremhæver, men det skaber også en effekt på alt det, man ikke fremhæver, fordi alt det man 

ikke fremhæver, det står egentlig meget tydeligere i forhold til det, man fremhæver. Man kan sige, 

at det er en form for perceptionshierarki, man skaber. Og hvis man arbejder bevidst med det, så kan 

man komme rigtig langt.  

Dansk Supermarked har en farveholdning, som er helt kikset. Altså de er som regel 10-15 år 

bagefter de farver, som i virkeligheden er dem, der gælder i dag. Og de er egentlig ikke bange for at 

bruge nogle signalfarver i butikkerne. Men de farver er bare 10 år forsinkede. De laver aldrig noget, 

der peget fremad. De kan såmænd godt bruge farverne, men problemet er, at hvis man taler rød, så 

er der uendelig mange nuancer af rød. Og det er som der er nogen, og nu nævner jeg Dansk 

Supermarked, som konsekvent vælger nogle nuancer af de farver, som de arbejder med, som er 

passé. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Om det er fordi de mennesker, der sidder og vælger farver, 

er mennesker som lever i en anden tidsalder. Eller det er fordi de ikke har forstand på det. Eller 

fordi de bevidst går efter at ramme et segment, som føler sig tryg ved en tid der var, og ikke den tid, 

der kommer.  

Brugen af farver er meget bevidst, og den er meget afmålt, jo mere eksklusivt et brand det bliver. 

Og det er ikke noget specielt skandinavisk, hvis du kigger på Armani, Valentino, Louis Vitton, 

Hugo Boss, så er der ikke ret mange af dem, der har meget dominerende farver i deres koncept.  

Det er bedre at have noget der er gråt, beige, hvidt og sort. Og så kan man sætte nogle farver ind i 

det univers, end det er at have noget der er alle mulige farver, og så sætte nogle andre farver ind i 

det. Hvis du tænker på tøjbutikker og modebutikker, så er grunden til, at de ikke bruger så mange 

farver i den forstand er simpelthen fordi, at det passer dårligt til den måde, de har deres kollektioner 

på. Detailkunder har ikke råd til at skræmme kunderne væk (ved at bruge mange eller stærke farver, 

red.) De er nødt til at sikre, at de får de kunder, de skal have. Så det der med at eksperimentere med 
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mange farver; det skal udspringe af den kultur, der ligger i virksomheden. Det tror jeg sjældent, det 

gør.  

 

2. Hvad tror du, at der skal til, før butikkerne bruger farver ? 

 

Erik: Det skal udspringe af brandets oprindelse. Hvilken ide de har om sig selv. Hvis man mener, at 

farver understøtter den vision man har, så kan man anvende farverne som en strategisk værktøj til at 

nå de mål, man har sat sig. Farverne er enormt påvirkede af mode. De strømninger der er i moden, 

og de tendenser der er – dem kan man jo ikke styre.  

Mig: Med eksklusive brands er der åbenbart noget, der går igen med, at få farver er bedre, fordi det 

giver måske et indtryk af eksklusivitet. Et indtryk af, at det her det er dyrt og eksklusivt produkt ? 

Erik: Helt klart. I hvert fald med de referencer her hvor vi bor (Danmark, red.), så er sådan noget, 

der er diskret, afstemt, sandsten, sådan nogle jordfarver, de er sådan nogle magtsymboler. De farver 

der symboliserer magt er typisk noget, som er sort, mørkeblå og royalt blåt. Hele det der univers 

(farveuniverset, red.) er på en eller anden måde bundet sammen i sig selv. Sådan et meget farverigt 

univers tilhører bare noget andet.   

 

3. Hvordan tror du, at det vil påvirke forbrugerne, hvis butikkerne bruger flere farver ? 

 

Erik: Det kommer an på, hvem vi taler om. Det er klart, at hvis det er nogen, der sælger børnecykler 

og barnevogne, så vil de sikkert synes, at farverne kan være fede. Man kan ikke sige, om det 

(brugen af farver, red.) er en god ide, eller det er en dårlig ide. Man må bruge sin sunde fornuft og 

sin fornemmelse for at finde ud af ”er det noget, som jeg synes er sjovt ?”. Hvis det er med til at 

styrke brandets identitet osv., så tror jeg, at det er en rigtig god ide. Hvis brandet eller konceptet 

kommer til at står stærkere i forbrugernes bevidsthed, det vil sige, at de endnu bedre end de allerede 

gør kan identificere sig med dem (brandet, red.), så er jeg overbevist om, at hvis en farve kan gøre 
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noget godt til det, så skal man bruge dem. Det kommer an på, om farven kommer til at symbolisere 

noget, og det bliver sat i forbindelse med noget. Og for at en farve kan blive sat i forbindelse med 

noget, så skal den have eksisteret i rigtig lang tid i den sammenhæng. 

Hvis man gerne vil opnå, at folk bliver lidt høje og kommer lidt oppe at køre, så skal man bruge 

nogle farver, der er gode til det. Hvis man vil have at de skal slappe af og finde ro og tage det roligt, 

så skal man bruge nogle andre farver. Farverne er meget knyttet til, hvad man gerne vil opnå. Man 

skal vide, hvad det er, man vil opnå. Og hvis man ved det, så kan man begynde at tage farverne ind 

som det værktøj. Så nytter det ikke noget, at hvis man vil have folk til at sidde og slappe af, at man 

så laver et psykedelisk skrigfarvet helvede med alle mulige pangfarver. Fordi så sidder folk bare og 

bliver mærkelige i hovederne og løber ud af butikken.    

  

4. Anbefaler du butikkerne, at de skal bruge flere farver ? 

 

Erik: Jeg tænker hele tiden i farver, materiale og udtryk i forhold til, hvem de er. Nogle gange 

stemmer vi af med meget få farver, og så har det en enorm stor virkning. Jeg havde en kunde, hvor 

vi ville lave et møbel. Og disken ville vi have i en meget sart, afdæmpet blå farve. Hvor de så 

hellere ville have den i grå. Farver er jo vanvittigt emotionelle. De bryder jo lige ind og påvirker os 

alle sammen. Det handler om, hvilke referencer vi har til en given farve. Mere end det handler om 

farven. Jeg kan se på en farve og synes, at den er rigtig fin. Og du kan se på den samme farve, men 

jeg ved ikke, hvad du ser, og du ved heller ikke, hvad jeg ser. Men det man ser, det er hvilke 

referencer den farve, den giver én i tilværelsen. Hvis det er nogle gode referencer, så synes man 

godt om farven, og hvis det er nogle mindre gode referencer, så synes man mindre godt om farven.     
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5. Benytter du en bestemt teori eller principper, når du indretter butikker ? 

 

Erik: Jeg arbejder altid med udgangspunkt i, hvad er kundens univers ? Hvor kommer de fra ? Hvad 

er det, de gerne vil opnå med det, de har ? Det er så min professionelle tilgang til opgaven, der skal 

sikre mig, at det jeg laver, at det bliver kundens projekt, mere end at det bliver mit projekt. Således 

at jeg ikke trækker nogle farver og nogle former ned over hovedet på dem, og udtryk som de ikke 

kan identificere sig med. Ud fra en kommerciel synsvinkel, så mener jeg, at farver er vigtige eller 

ikke vigtige. Man kigger på det og siger ”her har jeg et værktøj”. Er det værktøj relevant i den 

sammenhæng ? Man kan jo ikke undgå at bruge farver. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget 

man skruer op for volumeknappen på de farver, man bruger.  
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Bilag	  5	  
 

Interview med forbrugeradfærdsekspert Jesper Clement fra CBS  

Dato: d. 18/2/15 kl. 13.30-14.30 

Sted: Jespers kontor på CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg  

	  

1. Hvorfor tror du, at butikker i Danmark ikke bruger flere farver i deres indretning ? 

 

Jesper: Vi ved, at farver virker. I nogle kategorier virker det. I nogle kategorier virker det stik 

modsat. Man kan ikke bare kategorisk sige, at farver stimulerer til mersalg. Fordi vi kan også finde 

argumenter for at sige, hvis det bliver for rodet, så bliver folk forvirrede, og så skal vi bruge for 

meget energi til at forstå, hvorfor er der så mange farver her. Hvad er det for noget ? Jeg bliver helt 

forvirret. Til sidst så må jeg stoppe, og så går jeg herfra uden at købe noget som helst.  

Det ligger i vores kultur. Skandinavisk design er røvhamrende kedeligt. Det er det, vi har 

promoveret os på. ”Simple is better” og ”less is more”. Skandinavisk design tog det jo til sig i dén 

grad ! Problemet er bare, at vi har ret svært ved at forny os indenfor den boldgade. Så derfor er det, 

vi stadigvæk viser som Danish design, det er 50 år gammelt. Det tror jeg ligger i vores kultur her i 

Nordeuropa. Det kan du også se i H & Ms stil, selvom man ikke kan påstå, at H & M ikke bruger 

farver. Men i deres shopdesign, der har de jo helt klart nedgraderet. Det har så den fordel, at du 

nemmere kan sætte alt muligt ind. Fordi når du skifter kollektion flere gange om året, så skal du 

ikke også begynde at male butikken om.  

Min forskning viser, at det er godt at differentiere sig. Fordi det gør, at vi som mennesker kan se 

”Åh, der er noget, der er anderledes derovre. Det vil jeg gerne bruge tid på”. Hvis det der er 

anderledes derovre ikke også giver mening, så får vi ikke andet end opmærksomheden. Så får vi 

kigget og ikke mere. Så får vi ikke også salget. Så det er ikke nok bare at skabe opmærksomhed. 

Det er også et spørgsmål om at fastholde opmærksomheden. 
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Farver er kulturelle, og det der er kulturelt afkodeligt – det kræver enten et enormt kendskab, eller 

også kræver det en enorm aktivitet i vores hjerne for at forstå, hvad er det her for noget ? Hvorfor 

har den dén farve ? Placer den (farven, red.) inde i forskellige kategorier. Og den farve bruges enten 

til at sælge tøj eller it-udstyr eller andre produkter. Og for det andet er farver, som er meget stærkt 

kulturelt indlejrede nemme at afkode. Og så skal man selvfølgelig benytte sig af de farver, som er 

indkodede i kulturen, for ellers træder man ved siden af. Og der kan det godt være, at de mange 

farver i danske butikker ville virke forstyrrende, fordi det er vi ikke vant til. Så det vi er vant til, det 

kan vi jo godt lide. Og da vi fra en kulturel baggrund har valgt at vi skal være lidt afdæmpede 

heroppe i Nordeuropa, så har vi det bedst med det. Vi kan gå ind i en H & M uden at det koster os 

ret meget energi. Men hvis jeg derimod går ind i en anden butik, hvor der er masser af farver, så 

skal jeg forholde mig til det. Og det gør, at jeg sandsynligvis vil have mindre lyst til at købe der.  

Hvis du så derimod tog en, som var vant til de mange farver og satte ind i en H & M butik, så tror 

jeg, at man ville få den stik modsatte virkning.  

Der er ikke nogen universel løsning på farver. Man må altid se den i en kontekst, så det kan godt 

være, at vores designer vælger rigtigt. Men det kan ligeså godt være, at han vælger helt forkert, hvis 

han overhovedet ikke ved ud fra andet end hans egen mavefornemmelse.  

Det er ikke et spørgsmål om antallet af farver. Det er mere et spørgsmål om at vælge kontrastfarven. 

Antallet af farver er måske ikke særlig interessant. Det er nok mere farvens karakter, der er 

interessant. Der har du i hvert fald som udgangspunkt 3 parametre, når vi snakker om det naturlige 

farvesystem (NCS, red.).  

Det er form og kontrast. Det er det der skaber den første opmærksomhed. Derefter så skal der 

komme noget, som giver mening. Det kunne f.eks. være nogle let aflæselige illustrationer eller 

andet. Hvorimod farven først til sidst, hvis den skal give mening, skal have en fortolkning. Jeg skal 

forstå, hvad det betyder, at den er grøn. Men du kan også have andre parametre. Altså, hvordan de 

opleves. 
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2. Hvad tror du, at der skal til, før butikkerne bruger farver ? 

 

Jesper: Et meget, meget væsentligt argument er jo, at hvis de kan se, at de kan tjene flere penge, så 

skal de nok gøre det. Men jeg tvivler på, at man kan vise, at der bliver solgt flere, hvad det nu end 

måtte være. Der er ingen tvivl om, at hvis du har en god kontrast, så vil folk få øje på det. Men det 

er jo ikke sikkert, at det fastholder opmærksomheden.  

Mig: Det kan jo også være, hvis nu man har en god kontrastfarve, hvor man ikke bare går ind og 

tager en kontrastfarve, men faktisk tager en speciel farve. Lad os sige orange, fordi at i en 

sportsforretning, der er det jo ikke unormalt. Der er der nogle butikker, der bruger orange, f.eks. 

Eller lidt energiske farver som rød. Varme farver generelt. Det kan jo være en god kontrastfarve i 

forhold til de hvide sko. Så tænker jeg, at det kunne måske gå ind og både give opmærksomhed og 

fastholde opmærksomheden. For man bliver lidt nysgerrig og tænker: hvad fanden er det her ? Er 

der noget særligt ved de her sko ? Den er jo fremhævet på en eller anden måde. Gad vide om det er 

en ny kollektion eller om det er en forbedret version.  

Jesper: Jeg tør ikke sige det med sikkerhed.       

 

3. Hvordan tror du, at det vil påvirke forbrugerne, hvis butikkerne bruger flere farver ?  

 

Jesper: Det vil ikke betyde noget. I nogle situationer kan det være, at en bestemt farve trækker i en 

bestemt retning. Og i nogle andre situationer kan det være, at den trækker i den stik modsatte 

retning. Og i nogle andre situationer kan det være, at det overhovedet ikke har nogen som helst 

betydning.  

Mig: så det kommer helt an på konteksten, hvad det er man sælger og kulturen, selvfølgelig ? 

Jesper: Ja.  
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4. Hvis du skulle snakke med en indretningsdesigner eller nogen idenfor branchen, og de 
konsulterede med dig: Ud fra et forbrugeradfærdssynspunkt, skal jeg så bruge farver 

og hvilke ? Hvad ville du sige til dem ?  

 

Jesper: Det er totalt irrelevant. Det du skal tænke på er, du skal gør det simpelt. Hvis du gør valget 

nemt, hvis vi ikke skal bruge ret mange hjerneaktivitet, så slapper vi mere af, og så er der større 

sandsynligt for, at vi bruger energien til at blive arouset (ophidset, red.). Blive glad for det vi ser.  

Hvis du skal bruge en masse energi på at forstå galskaben, så har du ikke overskud til at blive 

overbevist om at ”ej, hvor ville jeg blive glad, hvis jeg fik fat i det her produkt”. Der kan det godt 

være, at farverne er med til at gøre noget overskueligt. Det kan også godt være, at det gør det 

uoverskueligt. Inde i al den kontekst, der er det kulturelle aspekt, som nok overtrumfer alt andet. 

Hvis indretningsarkitekterne skal have et godt råd, så skal de kigge i naturen.   

  

5. Er der nogle bestemte teorier eller principper, som du vil sige, det her synes jeg, virker 
godt ? 

 

Jesper: Brug teorier om human perception.  
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Interview med farverådgiver Joanna Pierre Foucard 

Dato: d. 26/2/15 kl. 10.00-11.45  

Sted: Via Skype 

 

1. Hvorfor tror du, at butikker i Danmark ikke bruger flere farver i deres indretning ? 

 

Joanna: I Danmark ved jeg ikke, men i Sverige så tænker jeg at nr. 1 (for det første, red.): man har 

konceptindretninger i alle stadier, og så er man styret ud fra det. Hvis du tager en tøjkæde, så får de 

en varepakke med hvordan indretningen skal se ud. Og i det koncept maler man stort set aldrig 

væggene om. Så du har bare en hvid baggrund, og så ændrer du bare farven bag om disken. Og så 

ændrer du skiltene. Så det er den ene en grund til, at man ikke arbejder mere med farver. Man vil 

have, at det skal være så fleksibelt som muligt.  

I Sverige er det sådan, at hvis vi kigger på de butikker, som drives af en person eller et mindre 

foretagende, så laver man selv indretningen. Vi har en gør-det-selv filosofi: at alle kan finde ud af 

indretning. Ofte når jeg møder den type kunder, så er det ejerens (butiksejerens, red.) kone som har 

bestemt farven. Eller datteren eller nogen som de kender. Farver har ikke så høj prioritet. Det er den 

anden grund. 

For det 3., så tænker jeg at man anvender sin grafiske profilfarve. Firmaerne bruger ofte mange 

penge på at fremhæve en grafisk profil, som man vil kendes for. Og de profilfarver benytter man 

også ofte inde i indretningen. I min verden så fungerer det ofte vældig dårligt. Når man maler den 

farve (profilfarve, red.) på en hel væg, så virker den på en anden måde. Så virker den meget 

stærkere og meget mere effektiv, men den kan også dø helt. 
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Farver er kulturelt betingede, fordi hvor end du rejser hen i verden, så ser farvekulturerne 

forskellige ud. Når man snakker om butikker og farvevalg til butikker, så skal man absolut tage 

hensyn til, hvordan målgruppen ser ud. Som et andet svar på spørgsmål et, så har vi ikke 

tilstrækkelig forskning om, hvordan farver påvirker købsadfærd eller mennesker generelt. Jeg tror, 

at det er hovedårsagen. Man har derimod de sidste par år i Sverige brugt meget tid på lys og 

forskning om lys. Så lys arbejder man meget med i butikker, og så arbejder man meget med lyd. 

Der tror jeg, at der findes mere viden om.          

Jo flere kulørte farver, desto billigere virker mærket. Lyse eller sorte vægge signalerer eksklusivitet, 

og én farve signalerer eksklusivitet. Det kan også signalere fantasiløshed. Hvis du går ind i de 

dyreste butikker, så er det næsten kun beige, brunt, sort eller hvidt.   

 

2. Hvad tror du, at der skal til, før butikkerne bruger farver ? 

 

Joanna: Hvis vi satser på mere forskning, så kan vi gøre en forandring. Jeg tror også, at det kræver 

et trendbrud. Jeg ved ikke med Danmark, men i Sverige er de fleste butikker hvide. I Sverige 

foregår der i øjeblikket et trendbrud indenfor indretning. Hvis du tager på messer i Sverige og 

kigger på nye produkter, farver og tapeter, så er der kommet rigtig mange farver. Om 5 år kommer 

farverne til at findes inde i alles hjem. Og jeg tror også, at butikkerne vil hoppe på det (trenden, 

red.) også. Det tager jo tid. Alting kører i cyklusser. Vi har haft denne monokrome hvide farve 

meget længe, så det er tid til at gå videre til det næste skridt. Og sådan har det altid været. 

For 40 år siden, så tror jeg, at trenden kom mere oppefra. Altså fra leverandører og undervisere på 

arkitektskoler. I dag kommer trenden fra et andet sted (internettet, red.), eftersom at du meget nemt 

kan kigge på butiksmiljøer på Pinterest eller Instagram. Jeg tror, at butiksmiljøer er konservative. 

Byggebranchen er meget konservativ, så selvom du har en trendbutik, så er byggebranchen vældig 

konservativ. Bygningsejeren har jo helt enkelt meget magt over lejeren (butiksejeren, red.) i visse 

tilfælde.  
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3. Hvordan tror du, at det vil påvirke forbrugerne, hvis butikkerne bruger flere farver ? 

 

Joanna: Jeg ved det ikke. Jeg tror, at man har forskellige mål med farvesætning, og det er jo altid 

sådan, at du vil skabe en stemning for kunden. Når du skal skabe en stemning i en butik, så skal 

målet jo være, at kunden skal købe mere. Skal de blive længe i butikken eller skal de blive i kort tid 

og handle hurtigt ? Så det er forskelligt for forskellige butikker. 

Jeg tror, at der findes mange som mig, som handler mere i miljøer, som er gennemtænkte. Måden 

man anvender farver i butikker i dag er som navigation. 

 

4. Har du i dine kurser anbefalet indretningsdesignere, at de skal benytte flere farver, 

når de indretter butikker ? 

 

Joanna: Jeg har ikke specifikt arbejdet med farvevalg i butikker, men på mine farvekurser indleder 

jeg med at sige, at jeg har to mål med kurset. Det ene er, at de (kursisterne, red.) skal lære at 

anvende flere farver, og det andet er at de skal føle sig mere sikre på deres farvevalg. Det handler 

om, at farver ændrer sig, når det kommer op på væggen. 9 ud af 10 som arbejder med 

eksteriørfarvesætning er nervøse for, om slutresultatet skal stemme overens med den intention, man 

har. Jeg vil have, at de skal føle sig mere sikre i deres farvevalg og kende til, hvad er det som 

påvirker, hvordan farven ændrer sig (når den kommer op på væggen, red.).   

Flere farver behøver ikke betyde flere kulørte farver, men bare anvende et større spekter. I stedet for 

at anvende kun hvid og sort, så vil jeg have, at de skal anvende alle de grå nuancer der er imellem.  

Næsten alle arkitekter og indretningsarkitekter kan ikke finde ud af at bruge farver. Det lyder måske 

lidt mærkeligt, men det er fordi de har ikke en uddannelse indenfor farver. 
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Scale Used to Measure Approach Orientation and Floor 
Plan of Experimental Room 
 

Center of diagram represents position of subject. Subjects looking directly at experimental 
wall received a score of 6, while subjects facing directly opposite that wall received a score of 0. 
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S = Saturated (Mættet) 

L = Light (Lys) 

M = Muted (Dæmpet) 

D = Dark (Mørk)	  
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S-O-R modellen	  
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Interviewspørgsmål til indretningsdesignerne 

 

 

 

5. Hvorfor tror du, at butikker i Danmark ikke bruger flere farver i deres 
indretning ?  
 

6. Hvad tror du, at der skal til, før butikkerne bruger farver ? 

 

7. Hvordan tror du, at det vil påvirke forbrugerne, hvis butikkerne bruger flere 
farver ? 

 

8. Anbefaler du butikkerne, at de skal bruge flere farver ? 

 

9. Benytter du en bestemt teori eller principper, når du indretter butikker ? 

 

10. Hvilke butikker gør det godt ?  
	  

	  


