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En spelplan i förändring
I årtionden har Kina spelat en mycket framträdande roll på den marknad vi agerar. 
Inte för design och innovativa lösningar, som var bärande faktorer, när Italien långt 
tidigare var det land som framgångsrikt lockade belysningsaktörer i såväl Europa 
som USA. Nej, kineserna intog scenen och huvudrollen som leverantörsland med 
hjälp av en i sammanhanget oftast framgångsrik faktor – priset!
Ingen av de/oss som drog nytta av och tjänade pengar i samarbetet med denna 
nya partner var väl omedveten om att bakom en synnerligen intressant prisbild 
låg framför allt låga löner och minimalt hänsynstagande till den miljöpåverkan 
som produktionen i Asien nästan undantagslöst innebar. Detta i en tid då just den 
senare faktorn alltmer hamnade i fokus i vår del av världen.
Dessa rader skriver jag på plats just i Asien. Den som i likhet med mig har decen-
niers perspektiv på utvecklingen här har ingen svårighet att konstatera att nu 
närmar sig kinesiska tillverkares villkor de vi i Europa sedan länge lever under. Låt 
vara att utjämningen går olika fort på olika områden, men den är ändå på alla om-
råden tillräckligt stor nog att för att påverka handeln mellan Kina och andra länder.
Som, nästan undantagslöst, upprepar sig historien på område efter område, i land 
efter land. I Kina ställer myndigheter helt nya och mycket hårda krav på renings-
anläggningar. De företag som inte har resurser att leva upp till dessa stängs. För 
alla innebär de nya spelreglerna att de tvingas till kraftiga prishöjningar. I dagarna 
träffade jag en fabrikant som fått 30-procentiga prishöjningar från sina underleve-
rantörer. Det resulterade i det fallet i en 8-procentig prishöjning i nästa led.
Att de kinesiska arbetarna har rättmätiga krav på löneförbättringar har säkerligen 
GH�ÁHVWD�I|UVWnHOVH�I|U��/lJJ�GlUWLOO�NUDIWLJW�|NDQGH�UnYDUXNRVWQDGHU��-DJ�NDQ�LQWH�
YHULÀHUD�VLIIUDQ�PHQ�ÀFN�LGDJ�XSSJLIW�RP�HWW����SURFHQWLJW�SnVODJ�Sn�NRSSDUSULVHW�
Sammantaget förstår var och en att Kina just nu är mitt inne i en utveckling som
alla länder som genomgått en industrialiseringsfas varit med om.
Den kraftiga dollaruppgången har inte undgått någon kinaimportör. Den nedskriv-
ning av egna valutan mot USD Kina gjort neutraliserar inte fullt ut prisspiralen. 
'HQ�XSSJLIW�MDJ�LGDJ�IDQQ�L�HQ�HNRQRPLVN�UDSSRUW�WDODGH�HWW�W\GOLJW�VSUnN��,QÁDWLR-
nen i Kina under 2016 var den högsta på fem år, 5,5 %. Känns scenariot igen?
Den tvärsäkre skulle naturligtvis påstå att Kina håller på att konkurrera ut sig självt. 
'HW�lU�GRFN�HQ�VDQQLQJ�PHG�PRGLÀNDWLRQ�HIWHUVRP�NRQNXUUHQWOlQGHUQD�²�DOWHUQD-
WLYD�OHYHUDQW|UVOlQGHU�²�lU�In��9LVVW��,QGLHQ�ÀQQV�NYDU��PHQ�NQDSSDVW�NlQW�I|U�OnJ-
SULV�Sn�EHO\VQLQJ��,WDOLHQ�ÀQQV�RFNVn�VRP�HWW�DOWHUQDWLY��PHQ�HIWHU�HQ�UXQGUHVD�GlU�L�
december är min erfarenhet att man mestadels är lika stolta som för 20 år sedan. 
Självklart ser jag i det här scenariot stora möjligheter för europeiska företag att ta 
större marknadsandelar på sin egen hemmaplan. Tyvärr verkar många av dessa 
vara tröga och lite ”tunga i gumpen”.  Återstår se hur många som är redo försöka 
”plocka dessa frukter”.
0HQ��VRP�L�DOOD�GUDPHU�HOOHU�VSHO�²�lYHQ�KlU�ÀQQV�HQ�µMRNHUµ��*|U�86$�V�Q\D�SUHVL-
dent allvar av sina protektionistiska hot kan spelplanen över en natt förändras och 
därmed tvinga de kinesiska myndigheterna att gå försiktigare fram för att inte slå 
undan benen för sin egen industri.

Tomas van der Kogel
VD Texa Design

och mångårig aktör i belysningsbranchen

NYHET
INDUSTRIAL VINTAGE LED

NY KATALOG UTE NU!
I vårens katalog med ljuskällor från Star Trading presenterar vi många 
spännande nyheter. Vi lanserar bl a Industrial Vintage LED – en serie 
riktigt stora dekorationslampor med den senaste LED-tekniken. 
Passar förstås till E27 hållare och kan därför användas med 
vanliga upphäng.

I katalogen LED Lighting 2017#1 hittar du även 
dekorativa lamphållare som passar till våra lampor.

Se alla nyheterna på startrading.com

SWEDEN Star Trading AB www.startrading.com   
FINLAND 2<�1RRUWUDGH�$%�ZZZ�QRRUWUDGH�À� 
NORWAY MS Belysning AS www.ms-belysning.no   
DENMARK EL-Design ApS www.eldesign.info  
ICELAND PFAFF www.pfaff.is

BESÖK OSS PÅ

NORTHERN LIGHT FAIR
VI SES I MONTER

C 09:40 & C 09:41

S M A R T  L E D

I L L U M I N AT I O N  L E D D E C O R AT I O N  L E D

S P O T L I G H T  L E D

P R O M O  L E D

I N T E G R A  L E D

LED LIGHTING 2017 #1

RING 
OCH BESTÄLL

IDAG!

LAMPOR MED ATTITYD
STORLEKAR ÄNDA UPP TILL 44 CM

MATCHANDE UPPHÄNG
CLASSICAL 294-47
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GÅR NI OMKRING med schablonbilden av en designer 
som en bohemisk konstnär med ambitioner att en-
bart utifrån egen hjärna skapa produkter attraktiva 
nog att synas i ett allt bredare utbud?

Ett möte med en av branschens idag allra mest 
uppmärksammade formgivare, Monika Mulder, 
tar oss snabbt ur den föreställningen. I stället to-
nar fram en ytterst strukturerad och välorganiserad 
yrkeskvinna mitt uppe i att förverkliga den yrkes-
mässiga plan som mejslades i mycket unga år.

Om yrkesvalet för många är en slump så var det 
ingalunda det för Monika. Som ung i hemstaden, 
Eindhoven i Holland, visade hon goda anlag för dels 
att rita och dels att räkna. Efter studier i en fack-
bok som beskrev i stort alla tänkbara yrken förstod 
hon att kombinationen av två av hennes starka sidor 
utgjorde en bra grund för en karriär som industri-
designer.

Sagt och gjort – planerna förde henne så små-
ningom till Design Academy i Eindhoven som bl. 
a. hade Philips som samarbetspartner.  Efter avslu-

tad utbildning handlade det om att skaffa praktik. 
0HGDQ� GH� ÁHVWD� DY� KHQQHV� NDPUDWHU� VQHJODGH� Sn�
New York, Barcelona eller Milano så lockades hon 
av Sverige och då självklart IKEA. I hennes bak-
huvud fanns lite av misstanken att i de tre världs-
städerna skulle det kanske mest komma att handla 
om att hämta kaffe. Samtidigt som hon antog att det 
i lilla Älmhult skulle ges bättre möjligheter till för-
kovran i yrket.
-RGn��,.($�WDFNDGH�MD�WLOO�KXYXGOlUDUHQV�DQV|NDQ�

och snart var det dags att packa väskan för en sveri-
geresa. Från Älmhult ringde man för att fråga efter 
GHQ�DGUHVV� WLOO�YLONHQ�GH� VNXOOH� VNLFND�Á\JELOMHWWHQ��
Men, det var så dags. Monika var redan på väg – på 
cykel. Är man holländare så är cykeln ett naturligt 
transportmedel även om distanserna är kortare. Hur 
som helst – en vacker afton rullade Monika in i Älm-
hult.
²� (Q� Vn� WUHYOLJ� OLWHQ� YDFNHU� I|URUW�� UHÁHNWHUDGH�

hon. 
– När jag insåg att det i själva verket var huvudor-

Cykelturen som gav 
Monika Mulder
en kreativ plattform

Foto: Jan Töve

ten jag såg, blev jag lite chockad.
Älmhults storlek och beskaffenhet kom 

dock inte att spela så stor roll. De följande 
fyra månaderna fanns hon på företagets de-
signkontor från halv sju på morgonen till 
sena kvällen.

Kombinationen kreativitet och arbets-
ÁLW� WLOOWDODU� LGRJD� VPnOlQQLQJDU� Vn� HIWHU�
SUDNWLNWLGHQ� ÀFN� 0RQLND� HUEMXGDQGH� RP�
anställning på designkontoret, avdelning 
accessoarer.

– Då handlade det om så vitt skilda ob-
jekt som dörrknoppar, skåphandtag och 
soptunnor.  

Trots snabba sortimentsväxlingar hos 
,.($� ÀQQV� ÁHUD� DY� KROOlQGVNDQV� DOVWHU�
kvar i kollektionen. Bland lampor en med 
QDPQHW� 0HORGL�� VRP� ÀFN� ElVWD� WlQNEDUD�
introduktion. Inte bara det att Ingvar 
Kamprad, som på den tiden fanns med vid  
produktgenomgångar, uttryckte sitt gil-

lande. Det oömma plastmaterialet i lampan 
gjorde den också som klippt och skuren att 
hänga i alla IKEA-restauranger.
.YDU� ÀQQV� RFNVn� YDWWHQNDQQDQ� 6WRFN-

holm 2002. En vardagsprodukt som genom 
sin design sticker ut och dessutom bevisar 
att god form inte behöver kosta skjortan. 
Den belönades med utmärkelsen Svensk 
Form och är fortfarande en storsäljare. Lik-
som skålarna Stockholm, i två storlekar, 
den ena i rostfritt stål, den andra mässing-
färgad.

2007 kände Monika att det var dags att stå 
Sn�HJQD�EHQ��,�KHPVWDGHQ�*|WHERUJ�|SSQD-
de hon egen designstudio. Återkommande 
uppdrag från IKEA var en bra grund, men 
snart ville Monika Mulder bredda sitt regis-
ter av uppdragsgivare.

Stockholm Furniture & Light Fair var ett 
självklart forum i jakten på dessa.
²� 'H� ÁHVWD� MDJ� V|NWH� XSS� YDU� GRFN� Vn�

9DWWHQNDQQDQ�6WRFNKROP������ÀQQV�L�
KXQGUDWXVHQWDOV�KHP�

0RQLND�0XOGHU�F\NODGH�WLOO�VLWW�Q\D�KHPODQG�6YHULJH�RFK�EOHY�HQ�DNWDG�IRUPJLYDUH�
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Transforming 
Moods

New Logo   |   New Website  |  New Colleagues  |  New Collection 2017  |  Same Spirit

Northern Light Fair C04:41 - Welcome!

fångade av att under dessa dagar visa och 
sälja sina artiklar, så nästan alla bad mig 
återkomma senare.

Dock inte Anders Karlsson på Markslöjd 
som såg möjligheter i ett framtida samar-
bete med Monika Mulder.

Kinnaföretaget uttryckte en önskan om 
produkter främst med sikte på hotellmark-
naden. Produkter som Tratt, Bell, Kom, Tol 
och Larry  är exempel på lampor som satt 
avtryck i Markslöjds sortiment.

Idag arbetar Monika parallellt med Pholc 
och har varit en viktig kugge i företagets 
RPSURÀOHULQJ��

– Men, hur fungerar det att ”tjäna två 
herrar” frågar vi Monika. 
²�-R��GHW�JnU�DOOGHOHV�XWPlUNW��0LQD�XSS-

dragsgivare berättar i grova drag vad man 
önskar från mig och jag blir därför väl ”in-
linad”. 

Bland de armaturer Monika Mulder ritat 
för de båda företagen har hon ett par egna 
favoriter. 
²�-DJ�lU�P\FNHW�Q|MG�PHG�.RP�I|U�0DUN-

slöjd och Mobile för Pholc. 
Och vid årets mässa kommer nyheter 

som kanske kan tävla med dessa.
Nu är det inte bara belysning som fångar 

Monikas intresse.
²�-DJ�VNXOOH�JlUQD�YLOMD�ULWD�VWRSSP|EOHU��

men det verkar vara ett område som mutats 

LQ�DY�PlQQHQ��2FK�GH�ÁHVWD�YHUNDU�I|UHGUD�
raka soffor.

– Andra önskeuppdrag?
²�'HW�YRUH�HQ�GU|P�RP�*|WHERUJV�VWDG�

EDG�PLJ�ULWD�HQ�VNXOSWXU��-DJ�VHU�PLQD�SUR-
dukter som skulpturala. 

Nu ser Monika Mulder fram emot ett be-
sök på Stockholm Furniture & Light Fair.
²�-DJ�W\FNHU�GHQ�lU�ODJRP�VWRU�²�PDQ�KLQ-

ner se allt. Men, visst skulle jag gärna se all 
belysning samlad. Vissa går ju inte in i C-
hallen.

Den del av mässan hon inte minst ser 
IUDP�HPRW�lU�-DLPH�+D\RQV�LQVWDOODWLRQ�Sn�
entrétorget.

– Han är en av de jag följer och gillar, be-
UlWWDU�0RQLND��-DJ�InU�RIWD�QlU�MDJ�VHU�KDQV�
YHUN�WDQNHQ�²�µGlU�ÀFN�KDQ�WLOO�GHWµ�

Som sagt – holländskan som tidigt kom 
att känna sig hemma i Sverige tar gärna sig 
an nya utmaningar. Kanske rent av en jul-
belysning.
²� -D�� YDUI|U� LQWH��PHQ�Gn� InU� GHW� YDUNHQ�

vara färgrikt eller blinka.
Bara så alla vet.

0RQLND�0XOGHU�IDQQ�L�0DUNVO|MGV�PDUNQDGVGLUHNW|U�$QGHUV�.DUOVVRQ�HQ�JRG�VDPDUEHWVSDUWQHU�

7RO�RFK�.RP�I|U�0DUNVO|MG�lU�0RQLND�0XOGHU�VlUVNLOG�Q|MG�PHG�«�

Foto: Jan Töve

«�OLNVRP�PHG�0RELOH�I|U�3KROF�
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Stockholm Furniture & Light Fair
has been reinventing design since 1951.
Together with Stockholm Design Week
we form the world’s largest meeting
place for Scandinavian design.
Welcome!

stockholmfurniturefair.com
stockholmdesignweek.com

LIGHT SHOP NYTT PÅ MÄSSAN
POP-UP-BUTIK SÄLJER DET SENASTE
EN MÄSSANLÄGGNING på 70 000 kvadratmeter 
slår den 7 februari upp portarna för att ge 
sannolikt omkring 40 000 besökare tillfälle 
att se det allra senaste i skandinavisk inred-
ning. 700 utställare från drygt 30-talet län-
der visar upp sig för en publik med intresse 
för såväl offentlig miljö som hemmiljö.

Stockholm Furniture & Light Fair är 
världens största mötesplats för skandina-
visk design. Som vanligt innehåller denna 
en mängd inslag och aktiviteter utöver de 
rena produktpresentationerna.

Nytt för året är Light Shop, en pop-up-
butik på 80 kvadratmeter placerad vid östra 
entrén. Här har trendgurun Stefan Nilsson 

och hans team, Trends & Friends, samman-
ställt ett belysningssortiment av ett 40-tal 
fabrikat – nyheter rakt igenom.

Lampor som mässbesökarna skall kunna 
köpa på plats och ta med sig hem.

Mässans projektchef, Cecilia Nyberg, vill 
JlUQD�VOn�HWW�VODJ�I|U�nWHUNRPPDQGH�*UHHQ-
house. Som namnet kanske antyder är det 
ett ”växthus” dit unga, ännu ej etablerade 
designers och designskolor efter ett juryur-
val, inbjuds att visa sina verk och idéer.
²�$OOD�ERUGH�OlJJD�ÁHUD�WLPPDU�L�*UHHQ-

house under mässveckan, både besökare 
och utställare, menar Cecilia. Här hittar 
man morgondagens branschfolk och ser 

många nya spännande och experimentella 
produkter. Här har många duktiga talanger 
premiärvisat sina alster för branschen och 
är idag stjärnor.
'HW�ÀQQV�RFNVn�DQOHGQLQJ�DWW�YLND�WLG�I|U�

att se den installation som spanske konstnä-
UHQ�RFK�GHVLJQHUQ� -DLPH�+D\RQ� VNDSDU� Sn�
entrétorget.  Räkna med ett stort mått av 
lekfullhet hos en kreatör som gärna tar ut 
svängarna.

Trendutställningen skapas denna gång av 
stylisten Lotta Agaton, som tagit fasta på 
begreppet kontraster. Det kommer då att 
handla om olikheter och motsatser i såväl 
material, ytor, färger och prisnivåer.

I Designbaren utlovar kockkändisen Isa-
bella Morrone ”gudomlig” mat. Detta i en 
miljö som utformats av prisbelönta Note 
Design Studio. 

I fjol instiftades priset Editorś  Choice 
där en trio redaktörer från välrenommerade 
LQUHGQLQJVPDJDVLQ�ÀFN�XWVH�HQ�YLQQDUH�L�WUH�
olika kategorier. Särskilt noterbart är att alla 
de tre segrarna gick till företag och produk-
ter med anknytning till belysning.

Till bästa monter utsågs italienska be-
lysningsföretaget Foscarini. Bästa produkt 
blev berlinbaserade designerns, Dirk Win-
kels, ljuspelare Alto. Lampor fanns också 
i den kollektion unga designerduon BEY 
presenterade och därigenom vann i klassen 
”Rising Star”.  Här visade en kombination 
av kinesisk och svensk kreativitet vara ett 
vinnande koncept.

PRISUTDELNING

ÅRETS LJUSA BUTIK 2016
Tisdagen den 7 februari kl. 15.00

Scenen vid Designbaren, hall C, C 18:35

Hemljus vd Mats Holme delar ut priset till Årets Ljusa Butik i Sverige 2016

Välkommen att vara med 
om att hylla vinnaren!
Föreningen Hemljus

2016
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Glöm dina gamla kunskaper
Köpmönster ändras allt snabbare
DET HAR VÄL INTE UNDGÅTT någon att vanor och 
mönster i umgänget mellan konsumenter 
och handlare genomgår allt snabbare för-
ändringar. Hastigheten påverkas i viss grad 
av vilka konsumtionsvaror det handlar om 
och också åldern på inblandade aktörer.

Vi får många intressanta tankar i ämnet 
när vi träffar Malin Sundström, docent 
och chef för Swedish Institute for Inno-
vative Retailing vid Högskolan i Borås. 
Kanske inte så märkligt att denna institu-
tion hamnat i ”Knallebygden”, ett väl mo-
get handelscentrum. I det långa perspekti-
vet är skillnaderna i sätten att idka handel 
enorma, men faktum är att det påståendet 
gäller också sett över en – mycket - kortare 
tidsperiod.

Malin Sundström, med massor av forsk-
ningsuppdrag kring handeln i såväl Sverige 
som på EU-nivå, låter kanske lite drastisk 
i sina ofta tvärsäkra påstående, men efter-
KDQG� LQVHU� YL� DWW� GH� L� GH�ÁHVWD� VW\FNHQ� LQ-
rymmer den utveckling många med intresse 
och öppna ögon, löpande konstaterar.

– Allt du vet och allt du kan – glöm det! 
Nu lever vi i en så snabb utveckling att den 
som inte vill ”köpa denna” löper stor risk 
att slås ut. 

– Den tekniska utvecklingen är i dag så 
snabb att det som vi för bara några år sedan 
trodde var omöjligt idag existerar. 

Denna förändrade värld befolkas nu av 
en ny typ av konsument. Svenskarna blir 
ÁHU��OHYHU�OlQJUH�RFK�ERU�L�K|JUH�JUDG�L�VWRU-
stad. För unga människor är det idag inte 
VMlOYNODUW� DWW� WD� N|UNRUW�� µ-DJHWµ� VlWWV� RIWD�
I|UH�µODJHWµ�QlU�YL�WDU�µVHOÀHVµ�DY�RVV�VMlOYD�

Svenskarna är idag uppkopplade dygnet 
runt och ”multi-kanala”.

I den här utvecklingen blir varumärken 
allt viktigare och det handlar inte längre om 
lokal detaljhandel. Denna är numera ”glo-
kal”. Inget binder längre konsumenten till 
att köpa sina skor på hemmaplan. De kan 
lika gärna handla direkt från en återförsäl-
jare långt borta.

Denna kanalkonkurrens kallas av många 

traditionella fackhandlare e-handelsspöket. 
Priskonkurrensen ökar, butiksbesöken blir 
färre och kundlojaliteten minskar.

Hur ser då vägen framåt ut för de fack-
handlare som i en eller annan form vill leva 
vidare?
²� -D�� GHW� KDQGODU� RP� DWW� |ND� IRNXV� Sn�

effektivitet och produktivitet. Ta till ett 
”anorektiskt” beteende, exempelvis genom 
att spara och pressa inköpspriser. Fler kam-
SDQMHU� RFK� ÁHU� ²� Q\D� ²� SURGXNWHU�� PHQDU�
Malin Sundström. Och givetvis hålla koll 
Sn�ÁHUD�NDQDOHU�²�VRFLDOD�PHGLHU��H�KDQGHO�
och kundklubb, för att nämna några.

Det handlar alltså om att tänka nytt och 
för detta krävs konsumentinsikt. En viktig 
del i denna är insikten om att mobilen just 
nu är konsumentens fjärrkontroll i livet. 
Med denna lotsar sig många fram till kun-
skap om exempelvis varuutbud och priser.

Mobilen, surfplattan och hemdatorn 
är viktiga orsaker till att konsumentens 
”köpresa” ofta startar hemma i soffan. Här 
”googlas, ”you-tubas” och screenas i jakten 
på rätt pryl till rätt pris.

Under denna köpresa gör spekulanten 
åtskilliga nedslag i cyber-världen och då 
gäller för en framgångsrik handlare att i 
denna satt så många beröringspunkter som 
möjligt.

För normalkonsumenten handlar det i 
det dagliga livet att skaffa varor av skilda 
slag. Enkelt delar Malin Sundström in dessa 
i två grupper, där det handlar om ”glädje-
köp” och ”orkaköp”. Bland de förstnämnda 
NDQ� ÀQQDV� NOlGHU�� KHPLQUHGQLQJ� HOOHU� DQ-
nat som förgyller livet. Där är konsumenten 
beredd att lägga mera tid på att söka i olika 
PHGLHU�lQ�YLG�µRUNDN|SHQµ��,�GHP�ÀQQV�µOL-
vets nödtorft” och där strävar man efter att 
minimera och rationalisera köpprocessen.

Den som lyckas styra över delar av sin 
försäljning till nya kanaler och kan ofta ska-
pa förutsättning för att exempelvis minska 
dyrbara affärsytor. 

– Många borde kunna krympa sina bu-
tiksytor och styra över en del av handeln 

till produkter man kan presentera på nätet, 
men lämna ut i egna butiken. Dessutom 
satsa på att bygga in mervärden för kunden 
– exempelvis sälja hela lösningar, typ ”in-
stallerat och klart”, menar Malin. Av många 
NDOODW�µWMlQVWHÀHULQJµ�

Den tjänsten är mycket svårare för en av-
lägsen leverantör.
'HW�ÀQQV�PlQJGHU�DY�NXQVNDS�DWW�KlPWD�

ur den forskning som på olika håll, bl.a. i 
Borås, bedrivs kring handel och konsu-
mentbeteenden.
+(0/-86� nWHUNRPPHU� L� lPQHW�� EO�D��

kring de olika konsumenttyperna i det nya 
köplandskapet.

0\FNHW�ÀQQV�DWW�KlPWD�L�ERNHQ�.|SUHYROXWLRQHQ���
KXU� GHQ� GLJLWDOLVHUDGH�NRQVXPHQWHQ� WUDQVIRUPHUDU�
KDQGHO��YDUXPlUNHQ�RFK�PDUNQDGVI|ULQJ��'HQ�KDU�
0DOLQ�6XQGVWU|P�VNULYLW�WLOOVDPPDQV�PHG�'U�3HU�
QLOOD� -RQVVRQ� RFK� DIIlUVDQWURSRORJHQ� 3DWULN� 6WRR�
SHQGDKO��/LEHU�I|UODJ�

*O|P�JDPPDO�NXQVNDS�RFK�KlQJ�PHG�L�HQ�DOOW�
VQDEEDUH�XWYHFNOLQJ��PDQDU�0DOLQ�6XQGVWU|P�

Foto: Jan Töve

Foto: Jan Töve
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I SNART TVÅ DECENNIER har vitt och ljusa ny-
anser varit förhärskande i de svenska hem-
men. Men - nu skall det bli ändring på det.

Stefan Nilsson, trendkonsult, är den som 
RIWD�VQDEEDVW�RFK�ÁLWLJDVW�OHGVDJDU�RVV�L�Un-
dande och kommande trender.

Nu ser han tydligt en framväxande sådan. 
Under ett par år har Stefan upplevt en allt 
tydligare nytändning av 20-talets stora in-
redningsstil – Art dèco. Som alltid, för att 
en trend skall växa sig stark, krävs väl expo-
nerade exempel.
(WW� VnGDQW�� PHQDU� 6WHIDQ�� ÀQQV� GHQQD�

gång på hotellsidan. Exempelvis på hotell 
Haymarket by Scandic i gamla PUB-huset 
vid Hötorget i Stockholm. Här kan vi sjun-
ka ned i pösiga soffor i starka färger.

Hand i hand med denna trend ser också 
Stefan Nilsson en livsstilförändring. Art 
dèco innebar när den slog an på 20-talet en 
stark markering mot det nordiskt blonda, 
som ofta förknippades med en sund livsstil.

– Nej, i de här svulstiga miljöerna räknar 
vi inte kalorier utan unnar oss utan dåligt 
samvete en single malt i kraftiga kristallglas.

Han talar i termer av dekadens och är 
helt övertygad om att vi de kommande åren 
kommer att lägga fokus på färg i stället för 
på nya objekt. 

Och Stefan Nilsson ger lampbranschen 
råg i ryggen. 

– Nu skall lamporna ta plats. De skall inte 
bara lysa utan också ha en tydlig identitet- 
rent av bli samtalsobjekt.

Armaturerna skall alltså vara iögonfal-
ODQGH��*lUQD� VNXOSWXUDOD� L� VLQ� XWIRUPQLQJ�
och kanske kasta ljus och skuggor.

Trendgurun:

En snygg lampa viktigare
än en snygg soffa

– En snygg lampa kommer att vara vikti-
gare än en snygg soffa, utbrister Stefan.

Tiffanylampan var ett mycket synligt in-
slag i 20-talets moderiktiga miljöer. Innebär 
det att denna får en renässans?

– Nej, jag ser inte så mycket glas den här 
gången. Fokus kommer att ligga mera på 
metall, gärna mässing, och med lite ”ruffa” 
ytor. Textilskärmar med frans kommer ock-
så att få plats.

Och varför svänger då trenden?
²� -R�� MDJ� WURU� DWW� GHW�KHOW� HQNHOW� KDQGODU�

om att vår livsmiljö är mycket rationell och 
gör att vi söker oss till det känslomässiga. 
Vi vill stänga ute en dyster verklighet präg-
lad av inte minst krig och miljöförstöring. 
Det är ämnen man inte diskuterar i en så-
dan här miljö.

ETT SVENSKT FÖRETAG som är en av bärarna av 
Art dèco-stilen är Konsthantverk i Tyringe, 
grundat 1921. 

– Vi har bytt ut hel del av det sortiment 
som gav framgång på 80- och 90-talen, 
PHQDU� I|UHWDJHWV� YG�� -RDNLP� +HQULNVVRQ��
Men fortfarande grundar sig många av våra 
produkter på klassiska stilar.  Nya lampor 
som Rosdala och Kavaljer har ju hämtat 
sin inspiration från 20-talet. KH#1 har sitt 
ursprung i 1926 års katalog. Klassiker som 
*OLPPLQJH�RFK�6WRE\� OHYHU�NYDU��9L�V|NHU�
helt vårda och bygga på utifrån vår långa 
historia.
 

Fortsätter i samma stil
ETT ANNAT FÖRETAG SOM med tillförsikt kan 
se tiden an efter Stefans Nilssons spådom 
är Karlskrona Lampfabrik, Sveriges äldsta 
i gång varande, tillverkande, belysnings-
företag. 

Där har man hållit kvar vid sitt gamla 
sortiment och inte fallit för nya tiders 
strömningar. Det har gett ett bra resultat. 
Mellan åren 2014 och 2016 dubblades om-
sättningen, från nio till 18 Mkr. Dessutom 
med god lönsamhet.

– Oavsett strömningar så uppfattar vi ett 
stigande och långsiktigt intresse hos kon-
sumenterna för kvalitet. Dessutom blickar 
många på vår historia, säger Valdemar 
Skantze, vd i Karlskrona Lampfabrik. Tren-
den, som gynnar oss, tror jag är långsiktig. 
Vi drar nytta av konsumenternas miljömed-
vetande som innebär att de föredrar det 
som kan leva länge framför billiga produk-
ter med kort livslängd.

6WHIDQ�1LOVVRQ��VWlQGLJW�Sn�MDNW�HIWHU�WUHQGHU��WHQGHQVHU�RFK�VN|QD�WLQJ� Foto: Kristofer Samuelsson

KLASSISKT I NY TAPPNING

6WRE\

.+��

6WLHUQVWHGW

.ODVVLVNW�OMXV�IUnQ�.RQVWKDQWYHUN����

«�RFK�.DUOVNURQD�/DPSIDEULN�
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DETTA ÄR 

ART DÈCO
ART DÈCO ÄR EN arkitektur-, konst- och formgivnings-
stil från tiden mellan 1920 och början av andra 
världskriget. Den exponerades brett på världsut-
ställningen i Paris 1925.  Art dèco var en tydlig reak-
tion mot inte minst Bauhausskolan, som betonade 
förenkling och industriell massproduktion. I stället 
tog den sig uttryck i rika färger, djärva geometriska 
former och driven ornamentik. Inspirationen häm-
tades ofta Egypten, Orienten och det gamla Rom. 

De många konstnärer som på olika områden kom 
att representera stilen ville framhäva dess hyllande 
av lyx, glamour, livsglädje och tro på sociala och tek-
niska framsteg.

Ett känt exempel inom arkitekturen är Empire 
State Building i New York och den klassiska möns-
terbilden intill.

EN LAMPBUTIK 
i den absoluta eliten
DET ÄR BARA en tiondels promille av Sveriges 
alla företag som kommer med på Veckans 
Affärers årliga lista ”Superföretag”. Eller 
mera exakt 580 stycken som fyra år i rad 
svarat upp mot högt ställda krav på tillväxt, 
lönsamhet och avkastning på kapital.

Lampan i Uddevalla har under årtionden 
tillhört landets mera uppmärksammade. 
Inte minst efter det att Anders och Barbro 
Sjöberg 2006 tog över bolaget, som då, i lik-
het med alla andra, belysningsfackhandlare 
enbart var inriktat på butiksförsäljning.

I årets lista över Superföretagen hittar vi 
bland hembelysningsaktörer bara Lampan i 
Uddevalla. Då ligger bakom tre tidigare års 
prestationer som ger dem en plats i detta 
åtråvärda sällskap.

Bakom framgången ligger inte minst det 
faktum att bolaget snabbt insåg möjligheten 
i att kombinera den traditionella butiksför-
säljningen med handel via en mycket väl 
utarbetad sajt.
+(0/-86� KDU� WLGLJDUH� XSSPlUNVDP-

mat Lampans snabba omsättningsutveck-
ling. Denna har främst möjliggjorts genom 
inträdet på nätet men samtidigt har om-
sättningen i butiken stigit, om dock inte i 
samma takt.

Veckans Affärer mäter alltså utveck-
lingen under 2016 och tre föreliggande 
bokslutsår. Man fokuserar då på tre krite-
rier – tillväxt, lönsamhet och avkastning på 
kapital.

Med en omsättning på 31 Mkr för det 
bokslutsår som avslutades 30 juni 2016 pla-

cerar sig Lampan bland de 100 bästa vad 
avser omsättningsutveckling. Vinstmargi-
nalen, 11,8 % ger en mittenplacering bland 
de 580 företagen och avkastningen på eget 
kapital, 86,1 %, innebär att man placerar 
runt nummer 100.

Dessa siffror innebär att få, om någon, 
belysningsfackhandlare kan tävla med 
Lampan. 

Uddevallaföretaget är representativt för 
de företag som hamnat eller stigit på 2016 
års lista. 

– Konjunkturuppgången är konsum-
tionsledd och på årets superlista är det säl-
lansköps- och dagligvaror som ökat mest, 
säger Per Weidenmann, senior analytiker på 
Bisnode, som gjort undersökningen i sam-
arbete med Veckans Affärer.

Vi frågar hur Lampan kan visa denna ut-
veckling.

– Självklart handlar det om kombinatio-
nen butikshanel och e-butik, säger Anders 
Sjöberg, som tillsammans med sin fru, Bar-
bro, äger företaget. Vi har kunnat växa till 
denna nivå utan stigande kostnader i form 
av personal och lokaler. 

– Nu är vi dock i valet och kvalet hur vi 
skall gå vidare. Lokalmässigt har vi ”gått i 
taket” och funderar på om vi skall skaffa se-
parata lokaler för just e-handeln. Vi kan inte 
bygga ut i anslutning till nuvarande lokaler. 
Det handlar i så fall om att hyra lokaler på 
annat håll. 

En viktig del i det ställningstagandet hör 
att Lampan i juli i fjol startade upp sin e-

handelsbutik i Norge. Hur denna kommer 
utvecklas vågar Anders Sjöberg inte gissa.

– Det enda vi kan se så här långt är att 
starten varit mycket mer lyckosam än den 
vi upplevde i Sverige. Det kan naturligtvis 
bero på att vi idag har en mycket bättre 
hemsida än då.

Och bättre skall det bli. För en tid sedan 
kunde Barbro och Anders förverkliga en 
gammal dröm. Då genom att som mark-
nadschef och IT-ansvarig anställa Kim 
Borg, en gammal affärsvän till Anders. Han 
kommer från uppgiften som IT-chef hos 
bohusländska byggföretaget LLENTAB, 
som bygger stålhallar och omsätter strax 
under en miljard kronor.
²�-DJ�lU�JODG�|YHU�DWW�YL�QnWW�GHQ�QLYn�DWW�

vi har råd at ta detta steg.
Även om omsättningstillväxten planat ut 

hos Lampan i Uddevalla så är den fortsatt 
god. Man når i år en bit över 30 Mkr och 
ungefär en tredjedel av denna kommer från 
butiken, som i takt med e-handeln också 
ökar sin omsättning.

Föreningen Hemljus val av Lampan som 
Årets Ljusa Butik 2015, inte oomstritt med 
tanke på att det var tredje gången företa-
get utsågs, framstår i skenet av placeringen 
bland Superföretagen 2015, som välmotive-
rat.

SVERIGE  Star Trading AB www.startrading.com  
FINLAND 2<�1RRUWUDGH�$%�ZZZ�QRRUWUDGH�À
NORGE MS Belysning AS www.ms-belysning.no
DANMARK EL-Design ApS  www.eldesign.info
ISLAND PFAFF www.pfaff.is
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MED ETT NÄSTAN 20-ÅRIGT perspektiv ligger det kanske 
QlUD�WLOO�KDQGV�DWW�XQGUD�KXU�-RQDV�cJUHQ��lJDUH�DY�
den starkt nischade belysningsbutiken Light Art 
L�*|WHERUJ�� L� VLWW� WLGLJD�\UNHVYDO� IXQGHUDGH��5HGDQ�
som ung var han starkt intresserad av design och 
inredning och inte minst då lampor. Mot den bak-
grunden ter sig den ursprungligt planerade yrkesba-
nan, som skulle leda till en revisorsroll, något märk-
lig. Låt vara att studierna kombinerade ekonomi och 
marknadsföring, men till en ”siffernisses” starka 
sidor räknas normalt inte den typ av kreativitet som 
krävs för att skapa miljöer som tilltalar och stimule-
rar människor i dess vardag.

1X�NRP�GRFN�-RQDV�DWW�J|UD�HWW�UHMlOW�µODSSNDVWµ�L�
karriären. Ett sätt att närma sig en värld lik den han 
nu yrkesmässigt verkar i var att jobba som projektle-
dare i reklambranschen. 35 år gammal startade han 
sin belysningsbutik och det var ett beslut som till 
en del drevs av hans egen besvikelse över att inte i 
GHW�GnYDUDQGH�EXWLNVEXGHW�DY�ODPSRU�ÀQQD�GHW�VRP�
han sökte.
²� -DJ� YLVVWH� DWW� GH� KlU� SURGXNWHUQD� IDQQV�� PHQ�

väldigt få handlare tycktes vara intresserade av att 
HUEMXGD�NRQVXPHQWHUQD�GHVVD��PHQDU�-RQDV�

Därför var inriktningen av hans butik tidigt tydlig 
och klar. Han skulle sälja produkter som inte minst 

designmässigt stack ut. Ursprungliga bu-
tiksläget, i göteborgska Vasastan och nära 
stadens ”citynerv”, Avenyn, innebar att de 
ÁHVWD�DY�JUDQQORNDOHUQD�LQU\PGH�NRQVWJDO-
lerier. Lördag var den dag i veckan då göte-
borgarna ägnade sig åt att besöka dessa och 
EOHY�GlULJHQRP�RFNVn�/LJKW�$UW�V�ElVWD�GDJ��

– Det var stundtals kämpigt att som en-
sam i butiken då på ett bra sätt kunna ta 
hand om alla de kunder som klev över trös-
NHOQ��PLQQV� -RQDV�� ,QOHGQLQJVYLV� JLFN� LQWH�
allt som på räls, men den blygsamma om-
sättningen ökade 5 – 10 % per år. Nu ligger 

den på mellan fyra och fem Mkr.
Idag är förutsättningarna lite annorlun-

GD�� (IWHU� Á\WW�� nU� ������ WLOO� WUDÀNLQWHQVLYD�
Mölndalsvägen har det mesta hamnat på 
SODWV� HQOLJW� -RQDV�|QVNHPnO�� 6RUWLPHQWVXW-
budet har stärkts, men fortfarande handlar 
GHW�RP�HQ�KHO�GHO�SURGXNWHU�VRP�LQWH�ÀQQV�
i så många andra butiker. Det innebär dock 
ingalunda att många väl etablerade svenska 
OHYHUDQW|UHU� ÀQQV� UHSUHVHQWHUDGH�� RP� lQ�
med ofta tämligen avgränsade sortiment. 
Här hittar vi bl. a. produkter från AH, 
Maxel, IFÖ, Texa, Konsthantverk, Belid 

Revisorsämnet 
som blev 
kreativ ljussättare

och Rydéns. Sida vid sida med världskända 
märken som ofta tar ordentlig plats i exklu-
siva inredningsmagasin.

Att sälja det som mestadels ligger i högre 
prissegment kräver en speciell säljinsats. I 
DOOW�K|JUH�JUDG�DQOLWDV�-RQDV�cJUHQ�VRP�OMXV-
konsult av kunder som är beredda att betala 
en extra peng för att vägledas till en bra och 
hållbar ljussättning.

– I mötet med den kunden känner jag att 
jag kan lägga tid för att träffa dennes öns-
NHPnO� RFK�EHKRY�� VlJHU� -RQDV��'HW� VNDSDU�
långsiktiga kundrelationer även om vi syss-
lar med sällanköpsvaror.

– En nöjd kund skaffar genom ”mun-
PRW�PXQ�PHWRGHQµ�HQ�HOOHU�ÁHUD�Q\D��'HW�
är svårt att peka ut ”genomsnittskunden”, 
PHQDU� -RQDV�� PHQ� LQWH� VlOODQ� KDQGODU� GHW�
om par i medelåldern som står i begrepp att 
skaffa nytt boende. Och vi ser också nästa 
generation söka sig till oss.

Marknadsföringssatsningar i storleks-
NODVVHQ�����²�����WNU�RP�nUHW�VW\U�-RQDV�WLOO�
såväl dagspress som rena inredningsmaga-
sin även om de senare genom sin rikssprid-
ning kanske ger en lite mera svårutnyttjad 
träffbild.
/LJKW� $UW� KDU�� W\FNHU� -RQDV�� IXQQLW� VLQ�

form och genom att frun, Liselotte, numera 
ÀQQV�YLG�KDQV�VLGD�RFNVn�L�MREEHW�KDU�KDQV�
arbetsdag underlättats. Därför ser han med 
tillförsikt fram mot att utveckla sitt affärs-
NRQFHSW� E\JJW� Sn� ODPSRU� VRP� µLQWH� ÀQQV�
överallt”.

Foto: Jan Töve(Q�JODG�ODPSKDQGODUH�PHG�YlO�XWYDOW�XWEXG�

+lU�EOHY�GHW�DIIlU�YLONHW�/LVHORWWH�cJUHQ�Q|MW�NRQVWDWHUDU�
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Vi ses i 
monter 
C04:40 
EGLO connect

Light, the way you want it.
eglo.com/connect

PÅ NYA JOBB
JESPER VIKBERG
KEY ACCOUNT MANAGER
Inom kort tar Jesper Vikberg 
rollen som Key Account Ma-
nager hos Airam. Han är ut-
bildad elektriker med lång er-
farenhet av olika säljuppgifter, 
senast hos EEL Teknik. Han 
kommer främst att bearbeta 
regionen Mälardalen/Öster-
götland utifrån sin hemmabas 
i Finspång. I östgötaorten är 
han mitt uppe i ett husbygge, varför det stora fritidsintresset, 
ÁXJÀVNH��InU�VWn�WLOOEDNV��)DPLOMHQ�EHVWnU�DY�VDPER�RFK�WYn�ER-
nusbarn.

Välkommen till C06:40
på Northern Light Fair

Jonas om:
Rollen som icke kedjeanknuten butik:
��Nakkl�cmf\]�\]l�ÚffYk�^¹j\]dYj�e]\�Yll�nYjY�e]\�a�]f�c]\bY$�afl]�eafkl�mj�afc¹hk-
synpunkt, men det skulle kräva en radikal omorientering. Vi ingår dock i gruppen 
Belysningsfackhandlarna, ett nätverk för erfarenhetsutbyte.

Hinder för snabbare utveckling:
– Alla småsaker ”runt omkring”. Som att lägga timmar på att skaffa en reservdel 
till 25 år gamla lampor. Med baktanken att hit kommer den kund vi hjälpt tillbaks.

Sitt ”drömscenario”:
– Att kunna lägga mer tid på ljuskonsultation! 

Näthandel:
– Nej, just nu ingenting för oss. Det skulle kräva upplägg som vi idag inte har resurser 
till.

Främsta konkurrenter:
– Oftast inte traditionella lampbutiker, utan snarare exklusiva möbel- och inrednings-
butiker med ambitioner på belysningsområdet.

Hög önskan:
Öka medvetenheten om belysningens betydelse och därmed få kunderna att välja 
kvalité och design som håller genom åren.

Foto: Jan Töve

/LVHORWWH�RFK�-RQDV�cJUHQ�²�HWW�lNWD�SDU�XQGHU�DUEHWH�RFK�IULWLG�

3URGXNWHU�PDQ�LQWH�KLWWDU�|YHUDOOW�

JONAS FRYKMAN
SÄLJ- OCH MARKNADSCHEF
Sedan årsskiftet är Jonas Fryk-
man sälj- och marknadschef 
hos byRydéns. Han har en ge-
digen erfarenhet i olika ledande 
roller på marknadssidan hos 
bl.a. Coca-Cola och choklad-
tillverkaren Mars i såväl Sverige 
som utlandet. Därefter har han 
ägt och drivit en av Sveriges 
största Husqvarna åf-butiker 

med inriktning på trädgårdsmaskiner. Under de tre senaste 
nUHQ� KDU� -RQDV� DUEHWDW� PHG� I\VLVN� RFK� QlWEXWLN� LQRP� %\JJ-
KHPPD�*URXS�
Bosättningsorten Anderstorp passar väl med tanke på närhe-
ten till slalomanläggningen Isaberg där han kan utöva favo-
ULWVSRUWHQ�XWI|UVnNQLQJ��,�IDPLOMHQ�ÀQQV�WUH�EDUQ�

CHRISTOFFER KIHLSTRÖM
SÄLJARE
Nyligen började Christoffer 
Kihlström som säljare och 
merchandiser hos Eglo Sve-
rige AB. Han tar ansvaret för 
mellersta Sverige som också 
innefattar Stockholmsområdet.
Sina erfarenheter som säljare 
har han hämtat dels i mobiltele-
branschen, dels genom att också 
arbetat med att sälja konferensarrangemang till större företag.
Fritiden använder i första hand för att umgås med familjen 
men också så snart det är möjligt, kolla ishockey, en sport där 
han själv tidigare var aktiv.
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Det enkla är det sköna.

www.airam.se

År efter år... BÄST I TEST

AIRAM FILAMENT LED
 
Nu introducerar Airam även 
dimbara modeller med E14 sockel.

DE VANN BOKEN!

I förra numret av HEMLJUS strödde vi rosor över Jan 
Garnerts gedigna bok om ljusets och belysningens 
kulturhistoria – Ut ur mörkret. Genom att svara på 
frågan när Thomas Alva Edison dog (1931) gavs tre 
av våra läsare chansen att vinna boken. Genom lott-
dragning bland alla inskickade rätta svar blev de tre 
vinnarna:

Knut Johansson      Elkedjan/ Petrells Mariestad

Jorma Huttu HDK Högskolan för design  
   och konsthantverk Göteborg

Anders Strandberg Lampan Uddevalla 

Airam åter i topp 
när Råd och Rön 
testar LED-lampor
DE NYA LJUSKÄLLOR SOM SKAPATS tack vare 
LED-tekniken drar till sig stort intresse, 
inte minst i media. För andra gången på 
bara ett år presenterade konsumenttidning-
en Råd och Rön ett omfattande test av ett 
drygt 40-tal ljuskällor. Alla med E-27-sock-
HO�RFK�PHG�HWW�OMXVÁ|GH�Sn�PHOODQ�����RFK�
859 lumen, vilket innebär att de täcker de 
ÁHVWD�EHO\VQLQJVEHKRY�L�HWW�KHP��

Lamporna med lägre lumental täcker 
behovet av svagare allmänbelysning, dvs 
områden där tidigare en 40-watts lampa 
användes och de med högre tal till starkare 
allmänljus över matbordet eller i vardags-
rumstaket.

Råd och Rön har testat utifrån tre para-
PHWUDU��OMXVÁ|GH��OMXVNYDOLWHW�RFK�OMXVXWE\WH��
Det samlade betyg man härigenom får 
anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst 
och 100 bäst. Störst vikt lades vid ljuskvali-
tet och ljusutbyte som vid sammanräkning 
gavs dubbelt så stor genomslagskraft som 
OMXVÁ|GHW�

I begreppet ljuskvalitet betygsätter man 
hur bra lampan återger färger korrekt samt 
hur väl informationen på förpackningen 
överensstämmer med uppmätta värden. 
/MXVÁ|GHW�PlWV�RFNVn�I|U�DWW�EHW\JVlWWD�KXU�
väl angett värde på förpackningen stäm-
mer överens med det verkliga värdet. Under 
begreppet ljusutbyte betygsätts hur mycket 
ljus lampan genererar av energin den använ-
der.

Återigen kan Airam på sin produkt sätta 
prestigefyllda etiketten ”Bäst i test”. Detta 
JHQRP�DWW�GHUDV�ÀODPHQWODPSD�'HFRU�/('�
���Ü� VDPODGH� DOOUD� ÁHVW� SRlQJ�� ��� DY� ����
möjliga.
*HPHQVDPW� I|U� GH� ��� WHVWDGH� ODP-

porna ljuskällorna är alltså att de alla har                
(����VRFNHO��$QQDUV�ÀQQV�VWRUD�VNLOOQDGHU��
inte minst vad gäller priserna. Här ser vi ett 
spann från 15 upp till 140 kronor.

I undersökningen testades alltså även 
energieffektiviteten. Här placerade sig Os-
UDPV� 5HWURÀW� &ODVVLF� $� ���� HQ� ÀODPHQW-
lampa, bäst och gav mest ljus per instoppad 
”el-krona”. Samma produkt hamnade också 
högt i betygskolan, 75 poäng som gav en 
tredjeplacering.

Tidningen Råd och Rön, som alltså vän-

der sig till konsumenter, fäster sina läsares 
uppmärksamhet på att långt ifrån alla LED-
lampor är dimbara. Av testets 43 modeller 
angavs ett dussintal som dimbara. Vilket i 
och för sig inte innebär att de fungerar ihop 
med vilken dimmer som helst.  Nästan lika 
PnQJD� YDU� I|UVHGGD�PHG� V�N�� ÀODPHQWWHN-
nik. I denna test avstod Råd & Rön från att 
prova hållbarheten. Främst motiveringen 
att de aktuella produkterna har dokumente-
rat så god hållbarhet. Dessutom menar man 
att en sådan test i full skala skulle ta så lång 
tid att man inte kunde vara aktuella.

Inte heller har provningen innehållit nå-
gon ”av/på”-test. Vid tidigare tester av detta 
slag har alla provade lampor visat sig hålla 
till slutet, d v s efter 30 000 tryckningar.

8U�5nG�RFK�5|QV�WHVW�
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ELSÄKERHETSVERKET, DEN MYNDIGHET som vakar över el-
säkerheten i landet, hittar löpande elprodukter som 
är bristfälliga ur säkerhetssynpunkt. Ibland kan an-
märkningarna vara av sådant slag att man nöjer sig 
med att uppmana tillverkare eller leverantör att upp-
höra att sälja berörd artikel, men ibland tvingas man 
ta till ”storsläggan”.

Nyligen hittade man två undermåliga LED-lam-
SRU�VnOGD�PHG�YDUXPlUNHW�3ULPRÁX[��0DOP|I|UHWD-
get WePack som säljer produkterna uppmanas inte 
bara att sluta sälja dessa utan också i ett av fallen 
annonsera mot konsument om återtagning. 

– En av lamporna har sådana brister att vi anser 
GHQ� GLUHNW� OLYVIDUOLJ�� VlJHU�0DUWLQ�*XVWDIVVRQ�� LQ-
spektör på Elsäkerhetsverket.

I nuläget vet man på myndigheten inte hur länge 
lamporna funnits på marknaden eller i hur stor om-
fattning de sålts. Detta eftersom företaget ännu inte 
VYDUDW�Sn�(OVlNHUKHWVYHUNHWV�IUnJRU��'HW�ÀQQV�KHOOHU�
inga uppgifter om huruvida någon skadats.

– Sett till vad vi konstaterat i den tekniska utred-
ningen är det bara en slump att ingen kommit till 
VNDGD��IRUWVlWWHU�0DUWLQ�*XVWDIVVRQ��VRP�RFNVn�Sn-
pekar att bristerna i de aktuella produkterna skulle 
kunna orsaka såväl elchocker som bränder.

KUNDE GÅTT RIKTIGT ILLA
Livsfarliga LED-lampor
plockas bort från marknaden

²�5HQ�VOXPS�DWW�LQJHQ�
NRP�WLOO�VNDGD��NRQVWD�
WHUDU�0DUWLQ�*XVWDIVVRQ�
NULQJ�/('�ODPSRU�VRP�
DOGULJ�ERUGH�NRPPLW�XW�Sn�
PDUNQDGHQ�

Foto: Agneta Tjäder

=f�dbmkÚdgkg^�a�
HEMLJUS

NU HAR HAN TILLGÅNG TILL de bästa laboratorierna i lan-
det, men från början var det pojkrummet som var 
experimentmiljö för Svante Pettersson, som i detta 
QXPPHU�DY�+HPOMXV�RFK�NRPPDQGH�ÀORVRIHUDU�NULQJ�
ljus.

Det handlar alltså om en av landets mest kända 
auktoriteter på ljus, Svante Pettersson. Med ett brin-
nande intresse för ljus och visualisering av detta se-
dan barnsben.

Skoltrötthet gjorde att han inför val av gymna-
sielinje fastnade för en tvåårig sådan, nämligen till 
elektriker. Efter fem år i yrket kände han att krop-
pen tagit stryk. 

På chefens bord låg en vacker dag år 2000 ett 
nummer av tidningen Ljuskultur. Med en annons 
om utbildning på Ljushögskolan. Det blev en 60 
poängs-utbildning. På Philips hade man hört talas 
om denne kreativa elev och erbjöd anställning.

15 år på företaget ledde till posten som Creative 
Director för Philips Lighting Norden.

Nu byter han arbetsgivare till konsultföretaget 
Bjerking där han kommer att arbeta som Lighting 
Coordinator.
6YDQWH�3HWWHUVVRQ�lU�NlQG�I|U�GH�ÁHVWD�L�EUDQVFKHQ��

inte minst för hans stora inlevelseförmåga när det 
gäller att berätta och undervisa om ljus. Antingen de 
gäller ljusproffs eller ljuskonsumenter i gemen – de 
ÁHVWD�I|UPnU�KDQ�DWW�IlQJVOD��
�����JDY�KDQ�XW�ERNHQ�6HH�7KH�/LJKW�VRP�ÀQDQ-

sierats av Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för be-
lysningsteknik och uppmärksammats världen över.
1X�EOLU� GHW�+(0/-86� OlVDUH� VRP� InU� WD� GHO� DY�

hans intressanta tankar om ljus.

%RNHQ�6HH�7KH�/LJKW�DY�6YDQWH�3HWWHUVVRQ
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/�ĚĞŶ�ĊƚĞƌŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƐĞƌŝĞŶ�͟>ũƵƐĞƚƐ�ƐƉĊŬ͟�ŝ�ƚƌĞ�ĚĞůĂƌ�ĮůŽƐŽĨĞƌĂƌ�ůũƵƐĞǀĂŶŐĞůŝƐƚĞŶ�
^ǀĂŶƚĞ�WĞƩĞƌƐƐŽŶ�ŬƌŝŶŐ�ŚƵƌ�ŽůŝŬĂ�ƚǇƉĞƌ�Ăǀ�ďĞůǇƐŶŝŶŐ�ďĞƌćƩĂƌ�Žŵ�ǀĊƌĂ�ŚĞŵ�ƉĊ�ŽůŝŬĂ�
ƐćƩ�ƌĞŶƚ�ǀŝƐƵĞůůƚ͘�dŝůů�ƐŝŶ�ŚũćůƉ�ŚĂƌ�ŚĂŶ�ŬŽŶƐƚŶćƌĞŶ�ŽĐŚ�ϯ�ͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌĂƌĞŶ�,ĂŬĂŶ�
�ůŬĂĐŝƌ͘

>:h^�d^�^WZ�<�ʹ��Ŷ�ůĂŵƉĂƐ�ƌƂƐƚ

�Ʃ�ǀćůũĂ�ůĂŵƉĂ�ŝ�ĞŶ�ďĞůǇƐŶŝŶŐƐďƵƟŬ�ćƌ�ŝŶƚĞ�ĂůůƟĚ�ůćƩ͘�KŌĂ�ƚƌćŶŐƐ͕�Ăǀ�ĨƂƌƐƚĊĞůŝŐĂ�ƐŬćů͕�
ĞƩ�ƐƚŽƌƚ�ĂŶƚĂů�ŽůŝŬĂ�ůĂŵƉŽƌ�ƉĊ�ĞŶ�ƌĞůĂƟǀƚ�ůŝƚĞŶ�ǇƚĂ͘��Ğƚ�ďůŝƌ�ůŝƚĞ�ƐŽŵ�ĞƩ�ƌƵŵ�ĨƵůůƚ�ŵĞĚ�
ĨŽůŬ�ƐŽŵ�ĂůůĂ�ƚĂůĂƌ�ŝ�ŵƵŶŶĞŶ�ƉĊ�ǀĂƌĂŶĚƌĂ�ŽĐŚ�ĚĞƐƐƵƚŽŵ�ƉĊ�ŽůŝŬĂ�ƐƉƌĊŬ͘��Ċ�ćƌ�ĚĞƚ�ǀćůĚŝŐƚ�
ƐǀĊƌƚ�ĂƩ�ĨĂŬƟƐŬƚ�ĨƂƌƐƚĊ�ŚƵƌ�ůĂŵƉĂŶ�ĚƵ�ƐůƵƚůŝŐĞŶ�ǀćůũĞƌ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ƵƉƉĨĂƩĂƐ�ŝ�ĚŝƩ�ĞŐĞƚ�
ŚĞŵ͘�

�ćƌĨƂƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ƚǇǀćƌƌ�ĞŶŬůĂƐƚ�ĂƩ�ǀćůũĂ�ĂƌŵĂƚƵƌ�ƵƟĨƌĊŶ�ĚĞƐƐ�ƵƚƐŝĚĂ�ŽĐŚ�ĨŽƌŵƐƉƌĊŬ͕�ŽĐŚ�
ŵĞĚ�ǀŝůŬĞŶ�ƌƂƐƚ�ĚĞŶ�ƐĞĚĂŶ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ƚĂůĂ�Ɵůů�ĚŝŐ�ćƌ�ŶĊŐŽƚ�ĚƵ�ĨĊƌ�ƐŽŵ�ĞŶ�ƂǀĞƌĂƐŬŶŝŶŐ�
ƐĞŶĂƌĞ͘�Kŵ�ĚƵ�ŚĂƌ�ƚƵƌ�ŬĂŶ�ĚĞŶŶĂ�ƂǀĞƌĂƐŬŶŝŶŐ�ŝŶŶĞďćƌĂ�ĞƩ�ǀćůĚŝŐƚ�ŵũƵŬƚ͕�ǀĂƌŵƚ�ŽĐŚ�
ǀĂĐŬĞƌƚ�ƐƉƌĊŬ�ƐŽŵ�ƉĊŵŝŶŶĞƌ�ƐŬĊĚĞƐƉĞůĞƌƐŬĂŶƐ�^ƟŶĂ��ŬďůĂĚƐ�ƐŬŝƌĂ�ŬůĂŶŐ͘�DĞŶ�ĚĞŶ�ŬĂŶ�
ŽĐŬƐĊ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ĐŚŽĐŬĂƌƚĂƚ�ďĞƚĞ�ƐŝŐ�ŚĊƌĚ͕�ŬĂůů�ŽĐŚ�ďƌƵƚĂů�ƐŽŵ�Ŷćƌ�DŝŬĂĞů�WĞƌƐďƌĂŶƚ�
ŐĞƐƚĂůƚĂƌ�ŶĊŐŽŶ�Ăǀ�ƐŝŶĂ�ŵĞƌ�ŽŬćŶƐůŝŐĂ�ƌŽůůĞƌ͘ �

&Ƃƌ�ĂƩ�ƵŶĚǀŝŬĂ�ƂǀĞƌĂƐŬŶŝŶŐĂƌ�ŝ�ĨŽƌŵ�Ăǀ�ǀŝƐƵĞůůƚ�ďƌƵƐ͕�ŚĂĐŬ�ŽĐŚ�ƐƚƂƌƚŽŶĞƌ�ŬĂŶ�ĚĞƚ�ǀĂƌĂ�
ďƌĂ�ĂƩ�ĨƂƌƐƚĊ�ŽůŝŬĂ�ƚǇƉĞƌ�ŚƵƌ�ŽůŝŬĂ�ĂƌŵĂƚƵƌĞƌ�ĨĂŬƟƐŬƚ�ŬĂŶ�ƵƉƉĨĂƩĂƐ͘�KĐŚ�ĚĞƐƐƵƚŽŵ�
ŚƵƌ�ĚĞ�ƵƉƉůĞǀƐ�ŵĞĚ�ŽůŝŬĂ�ůũƵƐŬćůůŽƌ͘ �WĊ�ĨƂůũĂŶĚĞ�ƐŝĚŽƌ�ŬĂŶ�Ŷŝ�ŶƵ�ǀŝƐƵĞůůƚ�ƐƚƵĚĞƌĂ�ŶĊŐƌĂ�
ŐƌƵŶĚůćŐŐĂŶĚĞ�ĞǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ŚƵƌ�ŽůŝŬĂ�ĂƌŵĂƚƵƌĞƌ�ƚĂůĂƌ�ŵĞĚ�ŽůŝŬĂ�ƌƂƐƚĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ŽůŝŬĂ�
ĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ͘�

ljusets språk
en lampas röst

sŝƚĂ�ůĂŵƉƐŬćƌŵĂƌ�ćƌ�ŝŶƚĞ�ĂůůƟĚ�
ďĂƌĂ�ǀŝƚĂ�ƐŬćƌŵĂƌ�ćǀĞŶ�Žŵ�ĚĞ�
ŬĂŶƐŬĞ�ƐĞƌ�Ƶƚ�ƐĊ�ĚĂŐƟĚ͘��Ğ�ŬĂŶ�
ĨĂŬƟƐŬƚ�ďĞŚĂŶĚůĂ�ůũƵƐƌƂƐƚĞŶ�ƉĊ�
ĞŶ�ŵćŶŐĚ�ŽůŝŬĂ�ƐćƩ�ďĞƌŽĞŶĚĞ�
Ăǀ�ƐŝŶ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƐ͘��ĞƐƐ�ƌƂƐƚ�
ŬĂŶ�ďůŝ�ĂůůƟĨƌĊŶ�ŚƂŐ�ŽĐŚ�ǀĂƐƐ�Ɵůů�
ŵĞƌ�ǀćůďĂůĂŶƐĞƌĂĚ�ĞůůĞƌ�ŬĂŶƐŬĞ�
ďĂƌĂ�ĨƂƌƐŝŬƟŐƚ�ďĞƌćƩĂŶĚĞ�Žŵ�ƐŝŶ�
ŽŵŐŝǀŶŝŶŐ͘���� 

�Ğ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ĊƌĞŶƐ�ƚƌĞŶĚĞƌ�ǀŝƐĂƌ�
ĞƩ�ŝŶƚƌĞƐƐĞ�ĨƂƌ�ĂƌŵĂƚƵƌĞƌ�ƐŽŵ�
ŝ�ƉƌŝŶĐŝƉ�ďǇŐŐĞƌ�ƉĊ�ĞŶ�ŶĂŬĞŶ�
ŽĐŚ�ĨƌŝƩ�ƚĂůĂŶĚĞ�ůũƵƐŬćůůĂ͘�KŌĂ�
ćƌ�ƚĂŶŬĞŶ�ĂƩ�ĚĞ�ƐŬĂ�ĮŶŶĂƐ�
ŵĞĚ�ŝ�ƌƵŵŵĞƚ�ƐŽŵ�ĞŶ�ǀĂĐŬĞƌƚ�
ƐŬƂŶƐũƵŶŐĂŶĚĞ�ĂĐĐĞŶƚ͘��&ƵŶĚĞƌĂ�
ƂǀĞƌ�Žŵ�ĚĞƐƐ�ůũƵƐŚĞƚ�ƐŬĂƉĂƌ�ũƵƐƚ�
ĚĞƩĂ�ĞůůĞƌ�Žŵ�ĚĞƚ�ŐĊƌ�ƂǀĞƌ�Ɵůů�
ŝƌƌŝƚĞƌĂŶĚĞ�ŽǀćƐĞŶ͘�

&ƵŶĚĞƌĂ�ůŝƚĞ�ĞǆƚƌĂ�ƂǀĞƌ�ŚƵƌ�ĚƵ�
ƉůĂĐĞƌĂƌ�ĨƌŝƩ�ƚĂůĂŶĚĞ�ůũƵƐŬćůůŽƌ͘ �
&ŝŶŶƐ�ĚĞƚ�ĞŶ�ůũƵƐ�ĨŽŶĚ�ďĂŬŽŵ�
ŬĂŶ�ĚĞŶ�ŬćŶŶĂƐ�K<͘�DĞŶ�ćƌ�
ďĂŬŐƌƵŶĚĞŶ�ŵƂƌŬĂƌĞ�ƌŝƐŬĞƌĂƌ�ĚĞŶ͕�
ĂƩ�ŝ�ƐŝŶ�ƐƚĂƌŬĂ�ŬŽŶƚƌĂƐƚƐŬŝůůŶĂĚ͕�ďůŝ�
ŚƂŐůũƵĚĚ�ŽĐŚ�ƐƚƂƌŝŐ͘�

^ǀĂŶƚĞ�WĞƩĞƌƐƐŽŶ
>ũƵƐĚĞƐŝŐŶĞƌ�ŽĐŚ�ĨƂƌĞůćƐĂƌĞ͘
,ĂŶ�ŚĂƌ�ĂƌďĞƚĂƚ�ŵĞĚ�ůũƵƐ͕�ůũƵƐĚĞƐŝŐŶ�
ŽĐŚ�ůũƵƐĮůŽƐŽĮ�ŝ�ƂǀĞƌ�ϮϬ�Ċƌ͘ �ϮϬϭϱ�ŬŽŵ�
Ƶƚ�ŵĞĚ�ƐŝŶ�ďŽŬ�^���d,��>/',d�ƐŽŵ�
ƐćůũƐ�ƂǀĞƌ�ŚĞůĂ�ǀćƌůĚĞŶ͘

,ĂŬĂŶ��ůŬĂĐŝƌ
<ŽŶƐƚŶćƌ
^ŬƵůƉƚƵƌ͕ �ƚĞĐŬŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŵĊůŶŝŶŐ͘�DĞĚ�
ƉĂƐƐŝŽŶ�ĨƂƌ�ϯ�ͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐ͘�
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�Ŷ�ůũƵƐŬćůůĂ�ƐŽŵ͕�ŵŝŶƐƚĂ�ůŝůůĂ͕�ƐƟĐŬĞƌ�Ƶƚ�Ƶƌ�ĞŶ�ĂƌŵĂƚƵƌ�ćƌ�ƐŽŵ�ĂƩ�
ƚǀŝŶŐĂƐ�ƟƩĂ�ƉĊ�ŶĊŐŽŶƐ�ƐƚćŵďĂŶĚ�ĞůůĞƌ�ůǇƐƐŶĂ�ƉĊ�ĞŶ�ŽƐƚćŵĚ�ŐŝƚĂƌƌ�
Ŷćƌ�ŵĂŶ�ĞŐĞŶƚůŝŐĞŶ�ďĂƌĂ�ǀŝůů�ůǇƐƐŶĂ�ƉĊ�ŚǇĨƐĂĚ�ďĂŬŐƌƵŶĚƐŵƵƐŝŬ͘�
^ƚƌćǀĂ�ĞŌĞƌ�ĂƩ�ŚŝƩĂ�ůũƵƐŬćůůŽƌ�ƐŽŵ�ćƌ�ŐƌƵŶĚĂ�ŝ�ƐŝƩ�ƵƞƂƌĂŶĚĞ͘

sŝƐƐĂ�ĂƌŵĂƚƵƌĞƌ�ćƌ�ƐŬćƌŵĂƌ�ƐŽŵ͕�ŝ�ũĂŬƚ�ƉĊ�ĞŶ�ƐƟůƌĞŶ�ĚĞƐŝŐŶ͕�ćƌ�
ƵƞŽƌŵĂĚĞ�ƉĊ�ĞƩ�ŐĂŶƐŬĂ�ŶĂŬĞƚ�ƐćƩ͘��ĂŐƟĚ�ŬĂŶ�ĚĞ�ƐĞ�Ƶƚ�ƐŽŵ�
ĨĂŶƚĂƐƟƐŬƚ�ĮŶĂ�ŽďũĞŬƚ�ŵĞŶ�ŬǀćůůƐƟĚ�ŬĂŶ�ĚĞ�ŽŌĂ�ďůŝ�ŐĂŶƐŬĂ�ƌĊĂ�ŝ�
ƐŝƩ�ƵƚƌǇĐŬ͘�WƌŽǀĂ�ĂƩ�ǀƌŝĚĂ�ŝ�ĞŶ�ŐĂŶƐŬĂ�ƐǀĂŐ�ŽĐŚ�ŬůĂƌ�ůũƵƐŬćůůĂ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ǀćƌŵĂ�ůĂŵƉĂŶƐ�ŝŶƌĞ�Ɛũćů�ŽĐŚ�ůĊƚĂ�ĚĞŶ�ƐƉƌŝĚĂ�ŝŶƚƌĞƐƐĂŶƚĂ�ƐŬƵŐŐŽƌ͘ ����

�Ʃ�ŬůĂƌƚ�ŐůĂƐŵĂƚĞƌŝĂů�ƐůćƉƉĞƌ�ŝŐĞŶŽŵ�ĞŶ�ũŽďďŝŐƚ�ƐƚĂƌŬ�ŝŶƌĞ�ƌƂƐƚ�ƉĊ�
ĞƩ�ŚĞůƚ�ŽďĞŚŝŶĚƌĂƚ�ƐćƩ͘�'ĞŶŽŵ�ĂƩ�ǀćůũĂ�ĞŶ�ĂŶŶĂŶ�ůũƵƐŬćůůĂ�ƐŽŵ�
ŚĞůůƌĞ�ďĞƌćƩĂƌ�Žŵ�ǇƚĂŶ�ƵŶĚĞƌ�ůĂŵƉĂŶ�ƐĊ�ŬĂŶ�ĞƩ�ŵĞƌ�ďĂůĂŶƐĞƌĂƚ�
ŝŶƚƌǇĐŬ�ƵƉƉƐƚĊ͘�

�Ʃ�ŽůŝŬĂ�ůũƵƐŬćůůŽƌ�ƚĂůĂƌ�ƉĊ�ĞŶ�ŵćŶŐĚ�ŽůŝŬĂ�ƐćƩ�ǀĞƚ�ǀŝ͘�DĞŶ�ĚĞ�ŬĂŶ�
ŽĐŬƐĊ�ƚĂůĂ�Ċƚ�ŽůŝŬĂ�ŚĊůů�ƚƌŽƚƐ�ĂƩ�ĚĞ�ćŶĚĊ�ƐĞƌ�ŐĂŶƐŬĂ�ůŝŬĂ�Ƶƚ͘�sŝƐƐĂ�ůũƵƐͲ
ŬćůůŽƌ�ŐĞƌ�ŵĞƌ�Ċƚ�ĞŶĂ�ŚĊůůĞƚ�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�ŚĞůƚ�ŵŽƚƐĂƩ͘��ĞƩĂ�ĨĊƌ�ďĊĚĞ�
ĂƌŵĂƚƵƌ�ŽĐŚ�ƌƵŵ�ĂƩ�ĚƌĂƐƟƐŬƚ�ćŶĚƌĂ�ŬĂƌĂŬƚćƌ

�Ŷ�ĂƌŵĂƚƵƌ�ŬĂŶ͕�ďĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ�ǀŝůŬĞŶ�ĨćƌŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ�ĚĞŶ�
ǀĂůĚĂ�ůũƵƐŬćůůĂŶ�ŚĂƌ͕ �ƚĂůĂ�ŵĞĚ�ŚĞůƚ�ŽůŝŬĂ�ƌƂƐƚĞƌ͘ �DĊŶŐĂ�
ĨƂƌĞĚƌĂƌ�ĞŶ�ǀĂƌŵĂƌĞ�ƚŽŶ͕�ŵĞŶ�ĚĞƚ�ćƌ�ŝŶƚĞ�ŽǀĂŶůŝŐƚ�ĂƩ�ǀŝůũĂ�
ŚĂ�ĞŶ�ŬĂůůĂƌĞ͘�WĊ�ǀŝƐƐĂ�ŶǇĂ�ůũƵƐŬćůůŽƌ�ŬĂŶ�ŵĂŶ�ĞŶŬĞůƚ�ũƵƐƚĞƌĂ�
ĨćƌŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ͕�ŽĐŚ�ĚćŵĞĚ�ĚĞƐƐ�ƚŽŶ͕�ŵĞĚ�ĞŶ�łćƌƌŬŽŶƚƌŽůů͘

�Ŷ�ůĂŵƉƐŬćƌŵƐ�ĨćƌŐĂĚĞ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƐ�ƐćƩĞƌ�ƚǇĚůŝŐ�ƉƌćŐĞů�
ƉĊ�ĞŶ�ůĂŵƉĂƐ�ƚŽŶ͘�,ćƌ�ƐŬĂƉĂƐ�ŽŌĂ�ĞŶ�ŝŶƚƌĞƐƐĂŶƚ�ŬŽŶƚƌĂƐƚ�
ŵĞůůĂŶ�ůĂŵƉĂŶƐ�ĚŝīƵƐĂ�ŬƵůƂƌƚŽŶ�ŝ�ƐŝĚůĞĚ�ŽĐŚ�ĚĞƐƐ�ŵĞƌ�
ƌŝŬƚĂĚĞ�ŽĐŚ�ŶĞƵƚƌĂůĂ�ƐƉƌĊŬ�ŝ�ŵŽƚƐĂƩ�ƌŝŬƚŶŝŶŐ͘

DŽĚĞƌŶ�>���ŽĐŚ�Ɛ͘Ŭ͘�Z'�Ͳ
ƚĞŬŶŝŬ�ŵƂũůŝŐŐƂƌ�ŝŶƚĞ�ďĂƌĂ�
ŶǇĂ�ŵŝŶŝŵĂůŝƐƟƐŬĂ�ĨŽƌŵƐƉƌĊŬ�
ƵƚĂŶ�ŽĐŬƐĊ�ĞŶ�ŵćŶŐĚ�ŽůŝŬĂ�
ƐƚćŵŶŝŶŐƐůćŐĞŶ�ŝ�ĨŽƌŵ�Ăǀ�ŽůŝŬĂ�
ůũƵƐĨćƌŐĞƌ͘ �,Ƶƌ�ǀŝ�ĨƂƌŚĊůůĞƌ�
ŽƐƐ�Ɵůů�ĚĞƐƐĂ�ćƌ�ŶŽŐ�ǀćůĚŝŐƚ�
ŝŶĚŝǀŝĚďĂƐĞƌĂƚ͘�<ĂŶƐŬĞ�ůĊƚĞƌ�ďůĊƩ�
ůƵŐŶƚ�ŽĐŚ�ĚŽǀƚ͕�ƌƂƩ�ǀĂƐƐƚ�ŽĐŚ�
ƚƌŝŐŐĂŶĚĞ�ŵĞĚĂŶ�ŐƌƂŶƚ�ďůŝƌ�ƐƚƂƌŝŐƚ�
ŽĐŚ�ŐŝŌŝŐƚ͍�&ƵŶĚĞƌĂ�ƉĊ�ŚƵƌ�ĚƵ�
Ɛũćůǀ�ƵƉƉĨĂƩĂƌ�ůũƵƐĨćƌŐĞƌŶĂ͘������

sĂƌ�ŐĊƌ�ŐƌćŶƐĞŶ�ŵĞůůĂŶ�ĂƌŵĂƚƵƌ�ŽĐŚ�ůũƵƐƐŬƵůƉƚƵƌ͍��Ƶ�ĞůůĞƌ�
ŬŽŶƐƚŶćƌĞŶ�ĂǀŐƂƌ͘ �&ŝŶŶƐ�ĚĞƚ�ĚĞƐƐƵƚŽŵ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�ĂƩ�ǀƌŝĚĂ�
ŝ�ŇĞƌĂ�ůũƵƐŬćůůŽƌ�ŝ�ƐĂŵŵĂ�ŽďũĞŬƚ�ƐĊ�ŬĂŶ�ĚĞƐƐ�ŽůŝŬĂ�ǀĂůĚĂ�
ůũƵƐĨćƌŐĞƌ�ƐŬĂƉĂ�ĞŶ�ŵćŶŐĚ�ŽůŝŬĂ�ƵƩƌǇĐŬ�ƌĞŶƚ�ƉŽĞƟƐŬƚ͘�KůŝŬĂ�
ƚŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ŬĂŶƐŬĞ�ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌĂƌ�ŵĞĚ�ǀĂƌĂŶĚƌĂ͕�ĞůůĞƌ�ďĂƌĂ�
ƚĂĐŬǇ�ĚŝƐĐŽ͘�&ŽůŬ�ŐŝůůĂƌ�ŽůŝŬĂ͘

/�ŶćƐƚĂ�ŶƵŵŵĞƌ�ćƌ�^ǀĂŶƚĞ�WĞƩĞƌƐƐŽŶ�ƟůůďĂŬĂ�ŵĞĚ�ĚĞƚ�ŶǇĂ�ĂǀƐŶŝƩĞƚ� �͟Ʃ�ďĞƌćƩĂ�Žŵ�ƌƵŵ͘͟ ��Ċ�ƟƩĂƌ�ǀŝ�ǀŝĚĂƌĞ�ƉĊ�ŚƵƌ�ŽůŝŬĂ�ĂƌŵĂƚƵƌĞƌ͕ �
ŝ�ŶćƐƚĂ�ƐƚĞŐ͕�ƚĂůĂƌ�Žŵ�ƌƵŵŵĞƚ͘
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Det är aldrig för sent att skaffa sig nya vanor. Bra eller dåliga. 

Mf\]j�ln«�d«f_Y�YldYflÛq_faf_Yj�^¹j�bmdÚjYf\]�a�MK9�mhhl©[c]�bY_�klgj`]l]f�a�cdYj�©hh]dbma[]�e]\�]f�gj\]flda_�e©f_\�ak&�Afladd�^¹jnadd]dk]�dac�

whisky, men otvivelaktigt både billigare och nyttigare. 

Så långt var jag ingen storkonsument av just äppeljuice och det var kanske därför inte så märkligt att jag fastnade för just det fabrikat SAS 

]jZb¹\&�>dq_n©j\affYf�afk«_�eaf�^¹jlbmkfaf_�g[`�kljYp�^¹j]�dYf\faf_�cge�`gf�e]\�lj]�ZmjcYj�kge�bY_�Ú[c�klghhY�a�eall�`Yf\ZY_Y_]&

Väl framme hos våra amerikanska värdar var det lätt att upprätthålla min nya passion. Inte minst med tanke på att deras frysskåp innehöll 

en isbinge stor som en tvättkorg. Allt är ju stort där borta.

Väl hemma gick jag direkt till ICA och plockade till mig en av vardera klara äppeljuicer de erbjöd. Min favorit fanns inte på den svenska 

marknaden, men alternativen var helt godkända. Efter att ha lusläst innehållsförteckningarna vad avser främst sockermängd var mitt val 

klart.

Nu återstod bara att lösa istillgången. Det pyttelilla isfack jag dittills förfogat över räckte inte långt. Därför beslöt jag köpa en ismaskin. 

Upprepade sökningar på nätet och koll med en kompis och ägare till just en sådan maskin gjorde valet enkelt.

Min frus invändningar om platsbrist och påpekanden om att ett nyförvärv som detta troligen skulle stuvas in i en skåp efter ett par veckor 

bemötte jag inte ens. Bor man som vi två på 150 kvadratmeter är inte argument om bristande utrymme hållbart.

Så – nu står den där i köket. Återkommande kluckanden stör inte det minsta utan signalerar bara att produktionen fungerar.

USA-besök, juicen och ismaskinen har inte bara medverkat till att ge mig en ny god vana utan också en tydlig insikt, nämligen att frekventa 

sökningar på nätet gör att vi sätter klara avtryck där. Sedan veckor förföljs jag varje gång jag går in på nätet av annonser på – just det – 

ismaskiner. Det stör mej inte, men vidgade min insikt om hur vi som konsumenter övervakas och kartläggs i mycket av det vi gör.

Om fenomen som detta och även andra kommer ni komma att kunna läsa i HEMLJUS i detta och kommande nummer efter det att vi besökt 

Swedish Institute for Innovative Retailing vid Högskolan i Borås och då bland annat träffat docent Malin Sundström.

PÅ GÅNG
Stockholm Furniture & Light Fair - Stockholmsmässan    7-11 Februari 2017 

Euroluce Milano - Italien       4-9 April  2017 

Elfack - Svenska Mässan - Göteborg      9-12 Maj 2017

Lightfair International - Philadelphia - USA    9-11 Maj 20177
,/
/
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REDAKTÖR´N
gorantjader@telia.com

Cato oxidgrå spotlight  |  Ny färg  |  Upplev Cato serien på www.belid.se  

CATO SPRIDER LJUS 
I NORDISKA HEM

Upplev produkter från ett traditionellt hantverk med 
skandinavisk kvalité och lång livslängd. Vi håller vårt 
Nordiska arv högt genom ärligt och respektfullt be-
mötande till vår omgivning.

Cato är inspirerad från vårt skandinaviska arv med 
ett minimalistisk uttryck och med materialval av hög 
kvalité. I decennier har Cato gett ljuset från Varberg 
en plats i det nordiska hemmet.
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www.konstsmide.se

Låt oss inspirera!
KONSTSMIDE står för kvalitet, tradition och inspiration. Med kunden ständigt i fokus jobbar vi för att vara 
branschens bästa leverantör. Vårt varumärke är något vi värnar om och är stolta över att få representera. 
Vi presenterar vårt gedigna utbud av både lykt- och julprodukter på mässan Northern Light Fair 2017. 
Kom och upplev några av våra hundratals nyheter och mest populära produkter och låt dig inspireras! 

Besök vår monter C12:40

SE  Gnosjö Konstsmide AB, Box 54, 335 22 Gnosjö, Tel. +46-(0)370-33 20 00
DK Gnosjö Konstsmide AB, Box 54, 335 22 Gnosjö, Tel. +46-(0)370-33 20 00
NO Gnosjö Konstsmide A/S, Box 54, 335 22 Gnosjö, Tel. +46-(0)370-33 20 00
FI Konstsmide Finland OY, Tiilipojanlenkki 4, 01720 Vantaa, Tel. +358-(0)9-224 26 60

PESCARA 7989-250

3525-800

2373-800

BOLOGNA 7530-750


