
KULÖRGUIDE.
Familjebostäders kulörguide 

för ett vackert målat hem.



GÖR DITT PERSONLIGA FÄRGVAL!
Att välja nya färger till sitt hem, så att de uttrycker din egen personliga smak är inte alltid så lätt. Med den här 
kulörguiden vill vi hjälpa dig lite på traven och ge dig inspiration. Tycke och smak är en sak, men kanske vill 
du också att färgerna ska passa ihop med en viss arkitektur eller hemmets egen karaktär. Därför har vi valt att 
dela in kulörguiden i fyra tidsepoker som alla har olika stilar.  
Lycka till med att välja just dina favoriter!

KLASSISKT.
Här samlar vi klassiska färger som till viss del tillhör 
vårt kulturarv av allmogefärger. Många av kulörerna 
är lugna och milda och några är mörkare. De flesta 
är jordfärger med naturliga färgpigment. Kulörerna 
passar fint till väggar, köksluckor och lådor och är  
enkla att kombinera med varandra. Färgerna funger-
ar såväl i de äldre fastigheterna som i moderna hem.  
De mörkaste kulörerna passar bra som accenter  
på till exempel köksluckor eller en fondvägg.

FUNKIS.
Det här är ljusa och luftiga färger som inspireras 
av färgerna i de enkla, avskalade och funktionella 
fastigheter som uppfördes under åren 1930–1950. 
Funktionalismen (funkisen) står för ljus, luft och rymd. 
Det skulle vara praktiskt och hälsosamt att leva och 
bo. Det fick gärna finnas många fönster i bostäder-
na. Funkisens milda pastellfärger är omtyckta och 
brukar passa in oavsett hur och var man bor. De  
ljusa pastellerna kan enkelt kombineras med mer  
färgstarka tyger och accessoarer.



POSTMODERNT.
På 70- och 80-talet var det populärt med mer kulörta 
färger. Rött, gult och orange gav karaktär åt våra 
hem. Dessa kulörer är fortfarande fina i inredning, 
även om vi numera använder dem mer sparsmakat. 
Måla gärna till exempel köksluckorna eller en fond-
vägg i dessa färger. Du kan även använda dem som 
accentfärger. Tänk på att vissa gula nyanser kan upp-
levas på olika sätt beroende på belysningen.  
De ändrar karaktär om du till exempel har en tänd- 
lysrörsarmatur inne eller får in dagsljus utifrån.

TRENDIGT.
Svart och brunt är trendfärger, men de är även bra 
grundfärger som harmonierar fint med naturfärger 
och olika träslag. De mörkare färgerna i den här 
kulörguiden kräver dock lite eftertanke. Om du  
använder en mörk kulör, kanske du behöver kompen-
sera med mer belysning? Om du väljer svarta eller 
mörkbruna luckor till ditt kök, är vårt tips att du väljer 
en ljusgrå eller bruten kulör till väggen så att inte 
kontrasten mellan de olika ytorna blir för stor.

LJUSET PÅVERKAR FÄRGEN.
Tänk på att färg och ljus samverkar när du färgsätter. Alla kulörer ändrar karaktär beroende på dagsljus och 
belysning, vissa mer än andra. Väljer du mörka kulörer, kan du gärna kompensera med mer ljus. 
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KLASSISKT.

K11 S6020-B K13 S4005-Y20R K15 S2010-G70Y

K12 S0502-Y K14 S2005-Y K16 S2030-Y40R

K17 S2010-R80B



FUNKIS.

F27 S1000-N

F21 S1020-B50G F23 S0515-R90B F25 S1020-G50Y

F22 S1005-R F24 S1005-R80B F26 S2010-Y30R



POSTMODERNT.

P31 S0505-Y20R

P32 S0520-Y10R P34 S2060-Y70R P36 S3560-Y90R

P33 S1020-B P35 S3500-N P37 S2005-R40B



GLANSVÄRDEN. 
Kulörproverna i den här foldern är i glans 20. Det är den glans som används bland annat på  
köksväggar. Övriga väggar målas oftast i glans 7. För köksluckor använder vi normalt halvblank färg
i glans 40 eller blank färg i glans 70.

TRENDIGT.

T45 S2020-G50Y

T41 S1500-N T43 S8000-N T46 S2020-R90B

T42 S2020-R50B T44 S6010-Y70R T47 S0500-N



FÖRBEREDELSER INFÖR MÅLNING.
Du får i god tid besked om när målningsarbetet ska starta. Hjälp målaren att skydda 
dina möbler och andra saker du är rädd om genom att:

• Plocka bort mattor (även lösa, heltäckande), tavlor samt blommor.
• Ställa ihop möblerna så att de kan övertäckas.
• Ta ner gardiner och taklampor.

Vi arbetar bara med färger som är snälla mot miljön och vår hälsa. Därför är alla våra färger miljövänliga, 
vattenbaserade och praktiskt taget luktfria. De torkar på mindre än en timma, men tänk på att nymålade  
väggar och snickerier måste härda 3–4 veckor innan de kan rengöras.

Koncept och kulörval av Pernilla Ström, I & D design, www.iddesign.se

AB Familjebostäder, Box 92 100, 120 07 Stockholm, Telefon: 08-737 20 00, kontakt@familjebostader.com, www.familjebostader.com
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