
 

 

 

Vi er omgivet af farver konstant i vores liv, og er ikke altid klar over hvor stor rolle de spiller 

i vores liv og i hvilken grad de kan påvirke vores humør og følelser. 

 

 

 

Her er en meget kort oversigt 

Rød 

Farven rød indikerer styrke og vedholdenhed. Den kan øge selvtilliden hos dem, der er generte eller mangler 

viljestyrke. Den røde farve signalerer fysisk bevægelse og giver os livskraft. Den er seksualitetens farve og kan 

stimulere dyb og intim lidenskab i os, som kærlighed og sex på den positive side, eller hævn og vrede på den negative 

side. 

 Øger din entusiasme 

 Stimulerer energi og kan øge blodtrykket, give hjertebanken og forhøjet puls 

 Opfordrer til handling og øger din selvtillid 

 Giver en følelse af sikkerhed og beskyttelse mod frygt og angst 

 

Gul 

Gul er den bedste farve til at skabe begejstring for livet og kan vække større tillid og optimisme. Den elsker 

udfordringer, specielt af den mentale slags. I farvepsykologi omtaler man gul som farven for kommunikation. Det er 

taleren, netværkerne og journalisten, der alle arbejder og kommunikerer på det mentale plan. Farven gul er 

videnskabsmanden, som konstant analyserer tingene og kigger metodisk på begge sider af sagerne, før han tager en 

beslutning. Gul er også entertaineren, komikeren og klovnen. 

 Gør det lettere at tage beslutninger og tænke klart 

 Stimulerer nervesystemet 

 Skarpere hukommelse og koncentration 

 Opfordrer til kommunikation 

 

Grøn 

Grøn er farven for natur og sundhed. Den repræsenterer vækst, natur, penge, frugtbarhed og sikkerhed. Farven grøn 

er en afslappende farve, der er behagelig for øjet og som efter sigende skulle have en helbredende kraft. Den bruges 

ofte til at repræsentere noget, der har med sundhed at gøre.  

 Lindrer og giver både mental og fysisk afslapning 

 Hjælper mod depression, nervøsitet og angst 

 Giver en følelse af fornyelse, frihed, selvkontrol og harmoni 

 

 

https://www.farvernesbetydning.dk/farven-rod
https://www.farvernesbetydning.dk/farven-gul
https://www.farvernesbetydning.dk/farven-gron


 

 

Blå 

Blå er en kølig og beroligende farve, der viser kreativitet og intelligens.  

Det er en farve, som symboliserer loyalitet, styrke, visdom og tillid. Farven blå har en beroligende virkning på psyken. 

Blå er farven på himlen og på havet og den bruges ofte til at repræsentere disse billeder 

 Beroliger og afslapper, modvirker kaos 

 Åbner op for kommunikation 

 Udvider dit perspektiv og intuitionsevne 

 Giver en følelse af kølighed og fred 

 

  

Lilla 

Igennem tiderne, har lilla altid været forbundet med royalitet, adelighed og prestige. Farven lilla kan 

symbolisere mystik, magi, magt og luksus. Den lilla farve er ofte brugt til at skildre rige, magtfulde konger, ledere, 

tryllekunstnere og endda troldmænd. 

 Opløfter og stimulerer 

 Beroliger sindet og nerverne 

 Giver en følelse af spiritualitet 

 Opfordrer til kreativitet og fantasi 

 

Orange 

Farven orange er en kombination af rød og gul. Det er en lys og varm farve. Den repræsenterer ild, solen, sjov, varme 

og tropiske billeder. Orange betragtes som en sjov lys farve med appetitlige og lækre kvaliteter. Den øger desuden 

ilttilførslen til hjernen og stimulerer mental aktivitet 

 Tilfører spænding hvis du føler tiden går lidt langsomt 

 Opfordrer til aktivitet og socialitet 

 Øger kreativiteten 

 Stimulerer appetitten 

 

Grå 

Farven grå er en følelsesløs farve. Den er fritstående, neutral, upartisk og ubeslutsom. Fra et farvepsykologisk 

perspektiv, er den grå farve et kompromis – den er hverken sort eller hvid. 

Grå er konventionel, pålidelig og praktisk. Det er en moden og ansvarlig farve, som ofte forbindes med det grå hår 

og alderdom. Den vil aldrig hverken være i centrum, den dynamiske leder eller direktør 

 Fremhæver viljen til at indordne sig 

 Skaber forventninger 

 Reducerer energien fra andre farver 

 Giver en følelse af isolation og afstandtagen 

 

 

 

 

 

 

https://www.farvernesbetydning.dk/farven-bla
https://www.farvernesbetydning.dk/farven-lilla
https://www.farvernesbetydning.dk/farven-orange
https://www.farvernesbetydning.dk/farven-gra


 

 

Brun 

Brun er en rolig og tillidsfuld farve, der giver tryghed, men aldrig er festens midtpunkt. Brun søger 

ikke opmærksomhed, den foretrækker at opholde sig i baggrunden, så andre farver omkring den kan skinne. 

Den brune farve er solid, med styrke og modenhed. Den foretrækker at fungere i sin egen sikre lille verden, er ikke 

særlig spontan, og kan ikke lide overraskelser. 

 Giver en følelse af sundhed 

 Stabiliserer 

 Jordforbinder dig 

 Tilfører orden i dit liv 

 

Hvid 

Farven hvid er reflekterende og stimulerer åbenhed, vækst og kreativitet. Du kan ikke gemme dig bag den, da den 

forstærker alt på sin vej. Farven hvid er renlighed i den ultimative forstand. Farven hvid er begyndelsen. 

Den tilbyder en følelse af fred og ro, trøst og håb, og hjælper med at lindre følelsesmæssige forstyrrelser. Den hvide 

farve skaber en følelse af orden og effektivitet, og er en stor hjælp, hvis du har brug for at rydde op i dit liv 

 Skaber mental klarhed 

 Opfordrer til at rydde op eller fjerne forhindringer 

 Renser tankerne 

 Lader dig starte på en frisk 

 

Sort 

Sort forbindes ofte med noget sexet og forførende. Farven sort er enden, men enden indebærer også altid en ny 

begyndelse. For meget af farven sort kan forårsage depression og humørsvingninger, og skaber et negativt miljø 

 Du føler dig skjult og ubemærket i mængden 

 Giver en afslappende tomhedsfornemmelse 

 Åbner døren for mystik og forbereder dig på det ukendte 
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