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En gnistrande vacker dag i mitten av februari samlas 
Alcros kulörteam i ett rum på företagets huvudkontor  
i Stockholm. Till mötet har medlemmarna tagit med 
varsin väska, vars innehåll de noggrant dolt för omvärlden  
fram till denna stund. Dörren stängs och persiennerna 
i fönstret ut mot korridoren vinklas ner. Det är nu det 
roliga börjar.

Att spana in i framtiden och säga något om de kulörer 
som kommer dyka upp i våra hem framöver, är lite av 
ett detektivarbete. Processen drivs framåt genom en 
kombination av fakta, intuition och praktiskt arbete. Allt 
grundat i gedigen kunskap och många års erfarenhet. 

Men tillbaka till väskorna. Varje medlem får nu redovisa 
sina inspirationskällor för de andra i gruppen. En salig 
blandning av tidningar, trendrapporter, artefakter och 
anteckningar radas upp på det stora konferensbordet. 

Saker och ting sorteras och grupperas, det väljs och väljs 
bort. Sakta börjar ett mönster skönjas; ett tydligt område 
som samlar en viss typ av kulörer. En trend växer fram.

När dagen är slut har inte mindre än fyra större 
färgtrender ringats in. Än återstår dock mycket arbete 
innan de slutgiltiga kulörerna kan bestämmas. Under 
månaderna som följer målas alla kulörförslag upp och 
testas var för sig och mot varandra. Komplementfärger 
bestäms och namn på trender och kulörer tas fram. En 
skicklig inredare anlitas, liksom en fotograf som kan 
matcha visionen hos alla inblandade. 

Katalogen du håller i din hand är resultatet av en lång och  
lustfylld resa. Här har vi låtit 2016 års kulörtrender möta  
verkligheten i ett antal nymålade och omsorgsfullt inredda  
hem. Vi hoppas att du blir lika inspirerad som vi – och 
att du vågar ta klivet och börjar inreda med färg.

,, På arbetet, på stan,  
under resor, på fritiden;  
inspirationen finns  
överallt, hela tiden.  
Mitt liv är kulörer.,,

Eva Maslov, Alcro

Tak målat med Pashmina  

i kulör Klorofyll.

Taklister målade  

med Servalac Aqua, matt  

i kulör Grön granit. 

Vägg målad med väggfärg  

Pashmina i kulör Fjärilslarv.
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Med nyfikenheten 
som drivkraft

Kulörer i ett färgprov är en sak. Kulörer på väggar, i tak 
och på möbler något helt annat. För att testa 2016 års 
kulörtrender i verkliga miljöer lät vi stylisten, inredaren 
och färgälskaren Sasa Antic tolka trenderna på eget vis. 
Samtidigt passade vi på att ställa några viktiga frågor 
om färg.

Hur är ditt förhållande till färg?
– Jag har haft ett passionerat kärleksförhållande till färg, 
form och inredning så länge jag minnas, eller åtminstone  
sedan jag var sex år och fick ett eget dockskåp. Minns att  
jag brukade tapetsera och måla de små rummen, möblera  
om och pyssla. Det var nog där mitt stora färgintresse 
föddes. Utan dockskåpet hade vi kanske inte suttit här idag.

Hur får man modet att inreda med färg?
– Först och främst måste man inse att det inte handlar 
om mod, bara om nyfikenhet. Det är ju bara lite färg 
liksom, vad är det värsta som kan hända? Jag förstår att 
steget kan kännas långt för den som har haft vita väggar 
i många år, men då finns det några smarta trick, till 

exempel att börja på mindre ytor med färger som inte är 
för extrema. Nordisk Pastell bland 2016 års kulörtrender 
är en perfekt start för dig som bara vill ta ett litet steg 
från ljust och fräscht.

Några andra tips?
– Ja, massor! Många glömmer att färg inte bara handlar 
om kulör utan också om glans och struktur. Det är  
i krocken mellan matt, blankt och halvblankt som det 
skapas magi. Och med strukturfärg får man ett helt 
annat djup i kulören. Även här är det enkelt att testa  
– till exempel på en flyttbar skiva som vi gjorde i trenden  
Studio Blå. Sist men inte minst mitt bästa tips: satsa på 
neutrala möbler och väggar i färg istället för tvärtom. 
Det är mycket billigare att måla om än att köpa en ny soffa.

Vilken är din personliga favorit bland 2016 års kulörtrender?
– Utan tvekan Miami Déco. Arkitekten och formgivaren 
Gio Ponti är en av mina stora idoler och det här känns 
som något han skulle gilla. Jag fullkomligt älskar den rosa 
väggen i sovrummet och vardagsrummets målade tak.

M Ö T  Å R E T S  A L C R O S T Y L I S T  S A S A  A N T I C

,,Jag har ett 
passionerat 

kärleks- 
förhållande 

till färg.,,

Sasa Antic
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Det går en blekt röd tråd från Karin och Carl Larsson 
konstnärshem i Sundborn, via efterkrigstidens diner- 
och jukeboxdoftande inredningar till 1980-talets 
färgexplosioner och samtidens återkommande vårmode, 
nämligen pasteller. 

Pastell är ursprungligen ett teckningsmaterial bestående 
av pulvriserad kalk och färgpigment som pressas ihop 
till kritor. Tekniken att måla med pastell förfinades under 
1700-talet, och både konstnärer och publik kom att upp-
skatta de ljusa färgerna med sin dämpade vackra lyster. 

Från taveldukarna på kontinenten flödade de lätta och 
flyktiga pastellfärgerna vidare norrut. Och kanske var 
det inte så konstigt att vi nordbor slog upp dörrarna 
på vid gavel när pastellfärgerna knackade på. Vid förra 
sekelskiftet dominerades våra hem av tunga, mörka  

inredningar och textilier, och plötsligt fick vi en chans 
att släppa in lite av det där ljuset vi behöver så väl.

Under de senaste åren har pastellfärg i både kläder och 
inredning dragit åt det lite mjukare hållet. Ljust blått, 
gult eller rosa har passat fint i barnrummet eller på piké-
tröjorna under tennisveckan i Båstad, men har kanske 
inte känts lika självklart att färgsätta hela hem med.  
Med Nordisk pastell ska det bli ändring på det.

Det här är pasteller för oss som vill växa upp. Med 
insp iration från skandinaviska berg, hav och blommor 
skapar de en enkelhet och renhet som gifter sig med 
naturliga material och trärena ytor. Kulörer med viss 
svärta och sting, men ändå med smak av det lugna, sobra  
och sköna. Så fortsätter pastellernas resa in i framtiden.

Nordisk
Pastell

8 4 5
L I N

7 1 0
F J Ä R D L Å N G

7 1 1
F E V I K

7 1 2
L A N D S O R T

7 1 3
V R E D E N

6 K U L Ö R T R E N D E R  2 0 1 6



,, Det är dags 
  för pastellerna
  att växa upp.,,

Karin Stålhammar, Alcro

Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulörerna Lin, Fevik och Landsort. 

List målad med Servalac Aqua, halvblank i kulörerna Fevik och Landsort.

Pelare målad med Servalac Aqua, blank i kulör Lakrits.

Möstervägg målad med väggfärg Pashmina  

i kulörerna Fjärdlång, Fevik, Landsort, Vreden,  

Lin och Grådis.

Lister målad med Servalac Aqua, matt  

i kulör Grådis.
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Vägg målad med väggfärg Pashmina  

i kulörerna Fjärdlång och Lakrits.

List målad med Servalac Aqua,  

halvblank i kulör Lakrits.

Vägg målad med väggfärg  
Pashmina i kulör Landsort.

List målad med Servalac Aqua,  
halvblank i kulör Landsort.
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Från vänster till höger: 1. Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulör Vreden. List målad med Servalac Aqua, halvblank i kulör Vreden. 2. Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulör Lin.  

3. Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulörerna Landsort och Fevik. List målad med Servalac Aqua, halvblank i kulörerna Landsort och Fevik.  

4. Mönstervägg målad med väggfärg Pashmina i kulörerna Fjärdlång, Fevik, Landsort, Vreden, Lin och Grådis. List målad med Servalac Aqua, matt i kulörerna Grådis och Landsort.

Vägg målad med väggfärg 

Pashmina i kulör Landsort. 

 

Snickerier målade med Servalac 

Aqua, halvblank i kulör Landsort. 
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Det sägs att blått är den universellt bästa färgen på 
grund av dess övervägande positiva associationer i olika 
kulturer. Himlen och havets kulör ger finansbranschen 
en extra skjuts av expertis och stabilitet, skapar lugn och 
läkande i hälsosektorn och sätter färg på betydelsefulla 
nationer och sammanhang. 

Här i norr har vi dock varit försiktiga med att släppa 
in för mycket blått i våra hem. Kanske handlar det om 
något nedärvt sedan generationer tillbaka, långt innan 
vi fick golvvärme och spotlights med dimmer? På den 
tiden var ju faktiskt Sverige kallt, mörkt och deppigt  
på riktigt. Inte tusan ville vi förstärka det med en färg 
som kunde utstråla både kyla och sentimentalitet. 

Annat var det på kontinenten! I solsäkra länder som Italien  
och Frankrike har blått alltid varit en naturlig del av 

inredningen. Där har kulören snarare fått representera 
intuition och spiritualitet, inte minst genom konstnärens 
Yves Kleins egenutvecklade och patenterade kulör Klein- 
blå; en ultramarin färg vars intensitet uppnås genom att 
torrt färgpigment blandas med ett syntetiskt bindemedel.

Men de senaste åren har det hänt något. Blått i alla dess 
nyanser har slagit igenom på bred front hos inredare och 
stylister, även på våra breddgrader. Och kanske är det 
inte så konstigt? Vi reser oftare och surfar mer på nätet, 
vi river murar och kliver över gränser mest hela tiden. 
För varje dag blir vi helt enkelt lite mer internationella.

Så hög tid att omfamna en sofistikerad trend som för 
tankarna söderut. Blunda och hör ljudet från bilarna 
som tutar på gatan nedanför din ateljévåning i Milano; 
lukta och känn dofterna från en lyxbistro i Marseille.

Studio
Blå

7 1 8
C H I A N T I

7 1 4
P L A T  D U  J O U R

7 1 5
S K Y M N I N G

7 1 6
M O U L E S

7 1 7
M O R T E L
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,,   Kulörer som trivs  
med slipat trä,  
tegel och marmor.,,

Yvonne Karlsson, Alcro

Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulör Skymning. 
Väggskiva målad med väggfärg Pashmina och Strukturmedel medium  
i kulörerna Skymning och Plat du Jour.
 
Pallar målade med Servalac Aqua, halvblank i kulörerna Mortel och Moules. Vägg målad med väggfärg Pashmina  

i kulör Moules. 

Tak målat med Pashmina  
i kulör Skymning.
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Vägg målad med väggfärg Pashmina  
i kulör Skymning. 

Sänggavel målad med väggfärg Pashmina  
i kulörerna Chianti och Plat du Jour.



Vägg målad med väggfärg Pashmina  

i kulör Plat du Jour. 

Skåp målad med Servalac Aqua, matt  

i kulör Plat du Jour.

Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulör Plat du Jour.  
Köksluckor målade med Servalac Aqua, halvblank i kulör Chianti. 

Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulörerna Skymning och Chianti.
Lister målade med Servalac Aqua, matt i kulörerna Skymning och Chianti.
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Miami
Déco

Under åren efter första världskriget växer det fram två 
parallella arkitektur- och inredningsskolor i västvärlden.  
Båda kan sägas vara ett modernistiskt uttryck för tids- 
erans snabba industrialisering och en reaktion på Jugend- 
stilens organiska former, men där tyska Bauhaus hyllar 
det avskalade och massproducerade betonar franska Art 
déco istället det individuella och exklusiva. Orientaliska 
motiv integreras med moderna element i symmetriska 
mönster. Formerna är tydligt geometriska och färgerna 
starka och kontrasterande. 

I Europa plockas Art déco upp av konstnärer och form-
givare. På andra sidan Atlanten är det arkitekterna  
som går igång. Ända fram till 1950-talet byggs det  
skyskrapor, hotell, biografer och bostadshus i den 
karaktäristiska stilen över hela kontinenten. Chrysler 
Building i New York är kanske mest känd, men det är  

de färgglada husen längs med Ocean Drive i Miami Beach  
som väcker starkast känslor. Det är hit vi åker för att låta 
oss inspireras.

Miami déco är kulörer med puls och lekfullhet, med värme  
och intensitet. Glada kulörer som djupnar i takt med 
att solen går ner i havet. Turkoser, koraller och gult som 
med en retroflirt symboliserar det sköna livet. Kulörer 
som trivs i sällskap av vitt, svart, guld och stora gröna 
växter. Känslan av ledig och lyxig tid som sveper in  
i våra hem likt en ljum vind från Karibiska havet. 

Under sina glansdagar representerade Art déco lyx, livs-
glädje och tro på sociala och tekniska framsteg. Det låter 
som en vacker tanke även i våra dagar: Att mota bort de 
mörka molnen vid horisonten med en rejäl dos glamour 
och framtidstro.

7 0 4
E V E R G L A D E S

7 0 0
M I L K S H A K E

7 0 1
S O U T H  B E A C H

7 0 2
F L O R I D A

7 0 3
D A I Q U I R I
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” Känslan av ledig  
och lyxig tid  
som sveper in  
i våra hem.”
Yvonne Karlsson, Alcro

Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulörerna South Beach, Grafit och Milkshake. 

Lister målade med Servalac Aqua, helmatt i kulörerna Milkshake och Grafit.  

Golv målat med Studio Golvfärg i kulör Vit.

Vägg och tak målat med väggfärg 

Pashmina i kulörerna South Beach,  

Florida, Daiquiri, Everglades och Grafit. 

 

Lister målade med Servalac Aqua,  

helmatt i kulörerna Grafit, Everglades  

och Florida. 
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Väggar målade med väggfärg Pashmina i kulörerna Milkshake och South Beach. 

Lister målade med Servalac Aqua, halvblank i kulörerna Milkshake och South Beach.

Tak målat med Pashmina i kulörerna South Beach och Snö.

Golv målat med Studio Golvfärg i kulör Vit. 
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Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulör Milkshake.

Köksluckor målade med Servalac Aqua,  
halvblank i kulörerna Florida och Grafit.
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Den 28 juni 1712 föds ett gossebarn i Genève som får 
namnet Jean-Jaques Rousseau. Drygt 300 år senare är 
flera av de idéer han lanserar under sin tid som upplys-
ningsfilosof i högsta grad levande; så levande att de har 
tjänat som inspiration till en av årets kulörtrender.

Rosseaus förkärlek till naturen grundar sig i en kritisk 
inställning till vetenskapens och teknikens inflytande 
på människan. Han menar att det allt längre avståndet 
till vårt ursprung gör våra liv artificiella – och skapar 
samhällen helt styrda av pengar och materiella ting.

Någon gång har vi nog alla omfamnat Rousseaus tankar 
på att återgå till naturen, eller åtminstone återgå till ett 
litet charmigt torp på landet, för att rädda oss själva.

Sedan knackar verkligheten på dörren. Visst är det en 
vacker tanke att helt hänge sig åt sitt ursprung, men vem 
ska då flyga på weekendresor och gå på bio? Vem ska 
skjutsa ungarna på fotbollsträning, bjuda vännerna på 
mellofest och plocka fram motorcykeln den där första 
vårdagen när gatorna är nysopade?

Nej, vi kanske inte kan ta människan till naturen när 
allt kommer omkring. Men vi kan alltid ta naturen till 
människan. Kulörerna i Gröna drömmar för tankarna 
till skogsväsen, dimmiga ängar och trolska drömmar 
i gryningstimmen. Sotiga och mjuka gröna toner ger 
tillsammans med accenter i aprikos en lite romantisk 
och frasig känsla; en bukett bleka rosor och vilda blad. 
Rousseau hade älskat det. 

Gröna 
Drömmar

7 0 9
S O M M A R L Ö V

7 0 5
K L O R O F Y L L

7 0 6
M A R K I S

7 0 7
F J Ä R I L S L A R V

7 0 8
G R Ö N  G R A N I T
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,, Som ett grönt  
böljande hav  
att dyka ner i.,,

Sasa Antic

Väggar målade med väggfärg Pashmina i kulörerna Fjärilslarv och Klorofyll.  

List målade med Servalac Aqua, blank i kulör Snö.

Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulör Klorofyll. 

List målade med Servalac Aqua, blank i kulör Snö.
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Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulör Grön granit.  

Skåp målad med Servalac Aqua, matt och blank i kulör Markis.

Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulörerna Klorofyll och Snö. 

Stol målad med Servalac Aqua, matt i kulör Markis.

Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulör Fjärilslarv.

Dörr målad med Servalac Aqua, halvblank i kulör Markis.  

Köksluckor målade med Servalac Aqua, halvblank i kulör Fjärilslarv.

Vägg målad med väggfärg Pashmina i kulör Fjärilslarv.
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”Naturen 
  är vår 
  källa.”

Jean-Jaques Rousseau, 
upplysningsfilosof

Vägg målad med väggfärg Pashmina  
i kulör Grön granit.   

List målad med Servalac Aqua,  
blank i kulör Snö.

Blombord målade med Servalac Aqua,  
matt i kulörerna Grön granit och Sommarlöv.



NORDISK PASTELL
Kulörerna i Nordisk Pastell är 
medvetet nedtonade och en aning 
svärtade för en mer vuxen look.  
Detta kan du förstärka genom att  
arbeta med svart som komplement-
färg på detaljer och möbler. Tänk 
engelsk konfekt så hamnar du rätt. 
Det här är en trend som gärna får 
bre ut sig på fler ställen än väggar 
och tak. Testa till exempel att måla 

Tips från 
coachen
Du har hört det förut, men det 
tål att upprepas igen: bra färg, 
rätt utrustning, gott om tid 
och ett noggrant förarbete är 
grunden för att lyckas med ditt 
måleriprojekt. Miljöerna i den 
här inspirationskatalogen är 
skapade av proffs med många 
års erfarenhet. Vill du ge dig på 
att testa själv kommer här några 
enkla tips från coachen som 
hjälp på vägen. Lycka till!

in snickerier ton-i-ton i en lackfärg 
med högre glanstal. Större motiv-
målningar i komplicerade mönster 
skissar du med fördel upp i dator  
och projicerar på den vägg du vill 
måla. Maskera noggrant och måla 
ytorna i rätt ordning (börja med de 
ljusare fälten), så undviker du kladd 
och spill.

STUDIO BL Å
Den kanske mest sofistikerade av 
kulörtrenderna 2016 mår bra av att 
gå all in. Testa att måla två väggar 
som möts i två olika blå kulörer, 
sätt en något ljusare nyans på taket 
och komplettera med möbler i blå 
lackfärg. Studio Blå är också en 
trend som gjort för att laborera med 
struktur och nyanser. Vi provade till 
exempel att måla en lös träfiberskiva 
med en blandning av strukturmedel 
och Servalac i två kulörer. Och den 
snygga och enkelt utbytbara säng–
gaveln är en vanlig träfiberskiva  
målad i två lager supermatt Pashmina.

GRÖNA DRÖMMAR
Gröna Drömmar handlar mycket 
om att skapa illusionen av natur och 
grönska som intar ditt hem. Rum  
i fil målas med fördel i olika nyanser 
grönt, och kompletteras med detaljer 
i exempelvis kulören Markis. Testa 
gärna att måla möbler och snickerier 

med lackfärg i olika glanstal, och 
upptäck hur det skapar dynamik  
i rummet. Den spännande vägg-
målningen är skapad på en lös skiva 
som vi målade vått-i-vått med vatten 
och Pashmina väggfärg, och därefter 
vickade fram och tillbaka för att 
uppnå önskad effekt.

MIAMI DÉCO
Mönstermålade tak, tvåfärgade 
väggar eller fält i olika kulörer?  
Hos den vågade kulörtrenden  
Miami Déco är det bara din fantasi 
som sätter gränserna. För mönster-
målning i tak rekommenderar vi 
starkt att du kontaktar en yrkes-
målare. Delade väggar är dock 
relativt enkelt att måla. Använd ett 
vatten- eller laserpass och markera 
linjen mellan färgfälten med en tunn 
blyertspenna. Maskera noga med 
tejp och låt färgen torka ordentligt 
innan du målar nästa fält. Förmåla 
på tejpen med bottenfärgen så 
undviker du att nästa färg kryper in 
under den. Ett tips är också att måla 
den mörkare kulören längst ner, för 
att undvika att rummet ”tippar över”.
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ALCRO FÄRG 120 86 STOCKHOLM  
TELEFON 08-7 75 62 00  

INFO @ ALCRO.SE  
W W W. ALCRO.SE

142 167

Av trycktekniska skäl kan kulörerna  
i katalogen avvika från de verkliga.


