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Vad är en färgundersökning? 

Vårda väl
Riksantikvarieämbetet september 2017

Färgundersökning är en metod för att förstå historisk färgsättning och för att ta fram beslutsunder-

lag inför ändringar i byggd miljö. Inte på konstverk, utan färger på väggar, tak och staket med mera, 

både inom- och utomhus. Detta Vårda väl-blad ger alla som är intresserade av kulturmiljövård en 

inblick i vad en färgundersökning är och vad resultaten kan  användas till. Vårda väl-bladet ingår i en 

serie om färgundersökningar i byggd miljö. 

Det här är en färgundersökning 
Begreppet färgundersökning betyder kartläggning 
av en byggnads eller ett objekts yttersta lager, som 
vi kallar ytskikt. I undersökningen studeras mate-
rial, kulör och lagerföljd. En färgundersökning kan 
utföras på olika sätt och anpassas efter vad vi vill 
ha reda på. Om en miljö ska målas om och rekon-
strueras enligt en äldre färgsättning blir fokus för 
undersökningen att hitta rätt kulörer och stilistisk 
utformning. Vid en rekonstruktion kan ambitionen 
vara att använda samma material som målaren som 
utförde målningsarbetet en gång hade. De tidiga 
färgskiktens materialinnehåll behöver då  analyseras 
och färgundersökningen kompletteras därför av en 
färg analys. Färgfragment analyseras i ett labora-
torium med konserveringsvetenskapliga metoder. 
I de flesta fall får vi då svar på vilka pigment som 
använts i en färg, vilket bindemedel färgen består 
av och om materialet till exempel är giftigt eller 
nedbrutet.

Syftet med färgundersökning
Färgundersökning är ett sätt att öka kunskapen om 
en miljö, oavsett om man ska utföra ändringar eller 
inte. En väl utförd färgundersökning är en värde-
full källa till kunskap om hur en miljö varit färgsatt 
och hur ytskikten i en miljö ska bevaras i framtiden. 

En färgundersökning kan ha fler syften: 
• Dokumentation (historisk kartläggning av ytskikt).
• Rekonstruktion.
• Materialval vid ommålning eller konservering.
• Restaurerings- och konserveringtekniska frågor, 
 till exempel analys av skador i ytskikt inför 
 konservering. 

När utförs en färgundersökning?
I god tid inför en restaurering behöver projektle-
dare och byggledare veta hur miljön bör behand-
las. En färgundersökning kan då ge svar på hur 
restaureringen bör utföras för att bevara ytskikten. 
En färgundersökning bör alltså utföras innan en 
åtgärdsplan skrivs. Om ett föreskrivet material eller 
en rengörings metod används utan att prövas mot 
de befintliga materialen kan det få negativa konse-
kvenser. Det kan också strida mot skyddsbestäm-
melser och påverka miljöns hållbarhet. 

Så här utför man en färgundersökning
En färgundersökning innebär att material från mil-
jön, även om det är i små mängder, tas bort för att 
studeras. Därför är det viktigt att planera undersök-
ningen. Målet ska vara att utvinna mesta möjliga 
information på minsta möjliga yta. I alla miljöer, 
men framförallt i en miljö med högt kulturhisto-
riskt värde, ska provtagningen vara så osynlig som 
möjligt. Den vanligaste metoden vid färgundersök-
ningar är att göra färgtrappor, stegvisa avtäckningar 
som visar ytskikten i kronologisk ordning. På så sätt 

En välkänd färgundersökning är den som har utförts på Stockholms 

slotts fasad. Under färgundersökningen hittades många olika historiska 

färgsättningar. Illustration: Karin Calissendorff/RAÄ.



visar färgtrapporna de olika bemålade delarna i en 
interiör eller exteriör. Skikten ska jämföras med var-
andra och visa hur miljön varit bemålad i sin helhet. 

Fördjupad kunskap om ytskikten får man genom 
att undersöka ett uttaget färgprov, så kallat färg-
snitt, i mikroskop. I mikroskopet blir alla lager 
synliga och färgskiktens funktion blir tydliga. På 
så sätt ökas kunskapen om periodiska ändringar i 
miljön i form av ommålningar. Undersökningen av 
färgsnitt ger också möjlighet att identifiera ytskik-
tens ungefärliga kulör och ytans förbehandling, 
liksom vissa skadliga och giftiga material.

Färgundersökningar kan genomföras både ute 
och inne och på alla ytskiktsmaterial, även på puts. 
Ytskiktsmaterialets konsistens, vidhäftning och 
ålder påverkar undersökningens metodval. Här 
spelar erfarenhet hos utföraren en stor roll. Läs mer 
om beställarens roll i Vårda väl-bladet Att beställa en 
färgundersökning. 

För att få bättre kunskap om ytskikten, utförs 
konserveringsvetenskapliga analyser i ett labora-
torium. Den fördjupade undersökningen kallas 
färganalys. Resultaten kan ge svar på pigmenttyp, 
bindemedel och eventuella gifter i färg. 

En färgundersökning ska kombineras med en 
arkiv genomgång för att få reda så mycket som 
möjligt om miljön. Det kan röra sig om gamla 
kvitton eller metodbeskrivningar om vilka färger 
och metoder som använts. Arkivsökningen kan 
ge information om var man hittar flest färglager, 
var dekor varit placerad eller om byggnadsdelar är 
utbytta. Arkivgenomgången bör påbörjas innan 
provtagningen. Läs mer om tillvägagångssättet i 
Vårda väl-bladet Att utföra en färgundersökning.

Resultat och förmedling
Att dokumentera färgskikt innebär att materia-
len ska redovisas kronologiskt, och att funktion 
och kulör ska bestämmas. Det finns olika system 
för att bestämma en kulör: digitala och manuella. 

Här  avgör utföraren metodvalet, med hänsyn till 
färgtyp och frågeställning. Dokumentationsmeto-
den och mängden data som ska samlas in, bör vara 
bestämd innan undersökningen påbörjas. Förutom 
att informationen ska vara systematiserad, behöver 
själva rapporten bearbetas för att bli så tydlig som 
möjligt och anpassas till olika målgrupper.
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Standarder inom kulturvård

Riksantikvarieämbetet rekommenderar att man 

bör använda standarder inom kulturvård. Det finns 

standarer för begreppsapparaten inom kulturvård, 

för provtagning och för kulturvårdsprocessen.  

Under 2020 kommer en CEN-standard som är 

specifik för färgundersökning av arkitekturbundna 

ytskikt att finnas tillgänglig. Läs mer på  

https://www.raa.se/lagar-och-stod/standarder/.

Detta blad ingår i en serie för råd om vård och förvaltning av kulturarvet. 
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