
 

 
"… jag är nördigt intresserad av färg... ” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Yvonne Karlsson och har jobbat här i fjorton år. Jag är målarmästare, 

dekorationsmålare och certifierad färgsättare. Under min arbetsdag har jag 

dels kontakt med vad vi internt kallar förmarknad, som arkitektkontor, 

byggbolag och måleriföreskrivare. Dels är jag kulörexpert och håller koll på 

kulörtrender. Jag kan vara med när en kulörkollektion ska tas fram, håller 

kurser i färgsättning, pratar kulör med journalister, föreläser och gör 

färgsättningsuppdrag till våra målerikunder. Jag är nördigt intresserad av färg, 

det är spännande hur färg påverkar oss och varför vi gör de färgval vi gör.  

På g just nu: 

Utvärdering av 2015 och lägga planer inför nästa år. Närmare i tiden håller jag 

en intern kurs i färgsättning och under morgonen idag hjälpte jag en 

arkitektfirma med kulörvalen för en förskola. Vi var i Alcros Showroom där vi, 

tack vare samarbetet med Philips, kan se hur ljuset påverkar kulörupplevelsen.  

Bäst 2015 och  
En rolig höjdpunkt var vår augustikonferens där Alcro presenterade 

kulörkollektionen ad.16. Som final fick jag äran att gå på catwalken iklädd 

klänning av veckad täckpapp! målad med de nya kulörerna. Vår vd Claes 

agerade designer med mörka glasögon. Mer seriöst kan jag nämna våra föreläsningar för konsult- och 

arkitektkontor. Förutom dragningar om Alcro hade vi mycket uppskattade föreläsningar av externa 

forskare om färg och ljus. Det blev en succé! 

Fokus 2016 

Vi fortsätter i samma härliga goda anda. För min del är det förstås kulörfokus. Våra populära 

föreläsningar utökas till Göteborg och Malmö. Kursverksamheten i färgsättning fortsätter och vi har 

under 2015 gjort en e-learningkurs i kulörlära, en spännande utbildningsform som kan utvecklas. 

Det här blir jag extra glad av: 

Att sprida positiv energi gör mig varm i kroppen av glädje! Jag och min man är instruktörer i Zumba, en 

dansträningsform med latin-influenser. Vi håller två pass i veckan, och det är verkligen härligt med alla 

glada deltagare. Man mår bra fysiskt och mentalt av att röra sig, blir mer positiv som människa. Sedan 

har jag också två barnbarn som sätter guldkant på tillvaron! 

…  
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