
 

 
 
 
 

 

 

För Omedelbar Publicering 

 

Axalta Coating Systems publicerar 2013 års rapport om de mest 
populära bilkulörerna 
 
Den årliga rapporten är den äldsta och mest omfattande inom bilindustrin 

 

PHILADELPHIA, PA, USA – 7 januari, 2014 – Axalta Coating Systems, en global tillverkare 

av våt- och pulverlacker till bilindustrin och en erkänd auktoritet vad gäller kulörtrender 

inom bilindustrin, publicerar idag sin årliga rapport om de mest populära bilkulörerna för år 

2013. Rapporten, som producerats sedan 1953, är den mest omfattande i branschen 

eftersom kulörpreferenser i regionala marknader kontinuerligt spåras. Årets rapport 

inkluderar Say it with Color! – Axaltas prognos av fyra kulörmegatrender för 

fordonsformgivare runtom i världen. 

 

“Våra kunder räknar med vår data varje år för att driva marknadsbeslut,” förklarade David 

Fischer, Vice VD för Axaltas globala OEM-affärsområde. “Vårt globala kulörteam förlitar sig 

på avancerade prognoser för att ta fram nästa generations lackkulörer. Resultatet är en 

ständigt föränderlig färgpalett för fordonsformgivare. I takt med att branschen fortsätter att 

utvecklas och strävar efter att vara innovativa för kunder över hela världen, förblir vi på 

Axalta fast beslutna att samarbeta med våra kunder och förse dem med de allra bästa 

lackerna.”  

 

2013 World Color Highlights 

Vitt stärkte sin position som den mest populära bilkulören bland konsumenter runtom i 

världen under 2013, vilket innebär en ökning med sex procentenheter jämfört med 
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föregående år. Inom det vita spektrat var 22 procent av alla fordon helt vita och sju procent 

var pärlemovita. Svart var den näst mest populära kulören globalt, med 20 procent av sålda 

bilar, men svart med effekter föredrogs framför solid svart. Silver på15 procent och grått på 

12 procent dalade i popularitet, medan rött låg stadigt kvar på åtta procent. Blått och brunt / 

beige hade fem procent var på den globala marknaden. Resterande färgval avslöjade en 

låg popularitet för grönt, orange, lila och andra kulörer, även om man kunde se en liten 

ökning i gult- och guldkulörsspektrat. Totalt sett har neutrala kulörer varit enormt populära 

under det senaste decenniet och utgör nu 76 procent av dagens fordon.  

 

Nordamerika 

! Med 26 procent fortsatte vitt att öka i popularitet och förblev det mest populära 

kulörvalet, för sjunde året i rad.  

! Med 20 procent, ökade även svart eftersom konsumenterna drogs till svarta 

effekter i kategorierna lyxbilar och lyxiga stadsjeepar.   

! Silver fortsatte sin långsamma nedgång, tillsammans med grått.   

! De två populäraste färgstarka kulörvalen var rött på nio procent och blått på sju 

procent.   

! Mexico föredrar de ljusare, neutrala kulörerna, med vitt på 32 procent och silver 

på 18 procent.  

! Svart faller till tredje plats med 17 procent i Mexico.   

! Övriga färger i Mexico föll, i linje med de allmänna nordamerikanska trenderna. 

 

Europa 

! Vitt ökade med fem procent under 2013 och tog hem 29 procent av 

nybilsförsäljningen med solid vitt som den populäraste kulören.  

! Med 21 procent blev svart den näst mest föredragna kulören, men den gick ner i 

popularitet jämfört med 2012. 

! Intresset för grått och silver avtog under 2013, i linje med globala trender.   

! Blått minskade något och rött ökade en aning, vilket tog båda till sju 

procentenheter. 

 

Asien 

! I Asien, nådde neutrala kulörer 75 procent av marknaden, en ökning med två 

procentenheter jämfört med 2012, vilket dock är lägre än 2001 års nivå, då 



 

neutrala kulörer utgjorde 86 procent av färgpaletten. Rött var den populäraste 

icke-neutrala kulör som används på fordon.   

! Japan fortsatte att redovisa vitt som deras mest populöra kulör för sjunde året i 

rad, följt av svart och silver. Den grå kulörens popularitet på sju procent var låg, 

jämfört med andra världstrender. Blå var det mest färgstarka valet, med sju 

procent av marknaden.   

! I Kina, förblev svart fortsatt stark, speciellt för lyxbilar. Intresset för vitt ökade 

dock i linje med dess globala popularitet. Blått, grönt och gult låg lågt jämfört 

med de mer färgstarka röda och bruna kulörerna. 

! I Sydkorea förblev vitt nummer ett med 32 procent av marknaden. Silver var en 

avlägsen tvåa, med 18 procent. Grått höll sin tredje plats, följt av svart, då det 

ljusare färgspektrat dominerade marknaden. 

! Silver förblev den mest populära kulören i Indien på 30 procent, med vitt på en 

andra plats, med 28 procent. Brunt / beige var populära, på 10 procent men 

mörkare kulörer, som svart, intresserade föga, och fick endast sju procent av 

marknaden. 

 

Sydamerika 

! Med sina 29 procent, övertog vitt topplaceringen från silver för första gången 

sedan 2001 – tätt följd av svart, på 14 procent.  

! Grått och rött följde popularitetslistan, med varsina nio procent. Rött förblev den 

femte mest populära kulören sedan 2002.   

! Man kunde också se en liten ökning av brunt / beige, blått och grönt. 

 

Övriga länder och regioner 

! I Ryssland behöll vitt sin topplacering på 18 procent. Grönt var ganska populärt 

med åtta procent av marknaden, till skillnad från andra länder.    

! Det ljusa färgspekrat dominerade i Afrika med vitt, silver och grått i topp. Vitt 

ledde stort med 43 procent. Rött var den mest populära icke-neutrala, färgstarka 

preferensen på sex procent, följt av blått, på fyra procent. 

 

Med all denna kunskap om OEM-kulörtrender står Axaltas tre globala lackvarumärken – 

Cromax®, Spies Hecker och Standox – redo att reagera snabbt. Nya kulörrecept skapas 

mycket snabbt och levereras till deras respektive verkstäder, via de innovativa 

kulörmatchningsverktygen. För verkstäderna är omedelbar tillgång till kulörer och 



 

reparationsmetoder avgörande när man vill garantera produktivitet och reparationer som är 

korrekta redan från början. 

 

Fischer säger: “Den sömlösa kopplingen mellan Axaltas OEM och globala lackföretag 

understryks av drivkraften och entusiasmen hos våra anställda. Den snabbhet med vilken 

nya kulörer kommer ut på marknaden visar Axaltas fortlöpande engagemang för sina 

kunder – att vara byggt för att prestera.”  

 

För mer information om kulörpopularitet, ta en titt på vår nyutgivna, unika historiska rapport 

– Sex decennier med färgstarka bilupplevelser – den har över 60 års info om 

kulörpopularitet från fyra betydande regioner.   
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Axalta Coating Systems är en ledande leverantör av våt- och pulverlacker till bil-, transport- och den 

allmänna industrin, samt speciella arkitekt- och inredningskunder. Axalta kommer att fortsätta bygga på 

en mer än 145-årig historia i lackindustrin. För mer information, gå in på www.axaltacoatingsystems.com.  

 


