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PR Home i Borås har gått från att vara i första 
hand ram- och tavelleverantör till att fokusera på 
belysning. Omsättningen stiger i rasande fart och 
nu har man skaffat förutsättningar för ytterligare 
expansion.

<]l�nYj�af_]f�d«f_n©_Y�Ûqll�kge�Dbmk=ph]jl]f�a�N©kl]j«k�
gjorde när man i våras bytte lokaler. Då inom samma 
fastighet på handelsområdet Erikslund. På dubblad yta 
vill man nu satsa på traditionell lamphandel.

Fm�`Yj�H`gd[k�k©dbhjgÚd$�D]fY�Fadkkgf$�]f�Yn�dYf\]lk�^¹jklY�cnaffda_Y�a�
ZjYfk[`]f$�kl©ddl�af�cgdd]clagfkn©kcYf&��E]f$�ljgj�^¹j�Ydd�\]d�afl]�Yll�`gf�
\©j^¹j�©j�kqkkdgd¹k&�F]b$�kfYjYj]�ln©jlge���`gf�`Yj�eYkkgj�Yn�hdYf]j&
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Alltmer medvetna konsumenter ställer krav på att det de köper produceras på 
justa villkor. Det sammanfaller också med leverantörernas strävan att se till att de 
som tillverkar deras produkter inte far illa i arbetet.

<]l�©j�Yddla\�kh©ffYf\]�f©j�ZjYfk[`]f�^«j�fqY�Ycl¹j]j$�afl]�
minst inom designområdet. Åsa Lindsjö är väl förtrogen med 
tekniken som i 100 år använts för att göra sanitetsporslin och 
omsätter nu denna i en annorlunda lampa.
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��:jaddaYfl$�?fYjj]fZmj_$�LqkcdYf\�
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��EYjckd¹b\�9:�CaffY�
��EYp]d%:]dqkfaf_�9:�Kh«f_Y�
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��Fgjjkc]f�<]ka_f$�?©nd]
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VILL DU HA ETT EGET EX?
NADD�<M�@9�=LL�=?=L�=P=EHD9J�9N�@=EDBMK7�=DD=J�C�FF=J�
<M�F�?GF�KGE�:GJ<=�@9�LA<FAF?=F��
E=F�KGE�K9CF9J�<=F7�@¤J�A�K��>9DD�9N�<A?�LADD�>¤J=F-
AF?=F�@=EDBMK�G;@�D�EF9�F9EF�G;@�9<J=KK&�JAF?�H��
(0%-..�+./�((�=DD=J�E9AD9�LADD�AF>G8@=EDBMK&K=
HJ=FME=J9LAGF=F��J�CGKLF9<K>JA&

Förändringens vindar
När fäderna i min föräldrageneration skulle köpa en ny kostym gick de till den 
herrekipering där de varit kunder under många år. Mestadels fann de det de sökte. 
Om de inte hittade exakt vad de letade efter blev det ändå ofta affär. Det näst bästa 
är inte alltid så illa. 
Kostymen de köpte kom inte sällan från Borås, men vilket varumärke som stod på 
insidan av kavajen var inte det viktgaste. Känslan för detta var inte lika stark som 
idag. Man kunde inte, lika mycket som nu, ”glassa” med ett varumärke som man 
ville skulle spegla ens karaktär och värderingar. Möjligheten att låta kläderna sända 
de signaler man ville var självklart beroende av storleken på den egna plånboken. 
Idag är bilden en annan. Köpprocessen tar ofta sin början ett steg tillbaks i kedjan 
som leder till mötet mellan säljare och konsument. Otaliga handlare berättar idag 
om en konsument, som i många stycken starkt skiljer sig från den som bara för tio 
år sedan kom in i butiken. Köparen är allt oftare medveten om vilken produkt hen 
vill köpa och vad den – som minst eller mest – skall kosta. Denne är sällan medve-
WHQ�RP�GHQ�NRVWQDG�GHW�I|U�GHQ�WUDGLWLRQHOOD�EXWLNHQ�LQQHElU�DWW�LQWH�EDUD�ÀQQDV�Sn�
plats i en tilltagen lokal utan också i fysisk form kunna visa den aktuella varan. Det 
handlar om stora summor som investeras i att kunna erbjuda presumtiva kunder 
möjligheten att se och känna på den vara de är ute efter. Ingen kan räkna med 
någon form av solidaritet från kunden.
Elektronik- och inredningsprodukter är inte minst exempel på varor vars väg från 
producent till slutförbrukare går genom e-handeln. Självfallet måste vi alla som 
har vår inkomst i konsumentvarubranschen förhålla oss till detta.  Det handlar 
exempelvis om att vi i leverantörsledet vässar våra hemsidor och ger konsumenten 
motiv för att gå vidare i jakten på den produkt av våra som attraherar. Och för 
butiksledet att väl ta hand om den kund som vi lotsat till detta.
(JQD�UHÁHNWLRQHU�²�MD�YLVVW��PHQ�MDJ�lU�LQWH�HQVDP�L�GHQ�KlU�XSSIDWWQLQJHQ��1lU�
tidningen Market för några veckor sedan i ett nummer manifesterade sina första tio 
år som  tidning vände man sig till några olika auktoriteter inom detaljhandeln och 
bad dem peka på den största förändringen i handelns förutsättningar under sina 10 
år var svaren entydiga:
– E-handeln. 
Motiveringar, som kom fram,  var att digitaliseringen av handeln gett konsumenten 
ökad makt.
Handelns motdrag, som också framkom i enkäten, var att återförsäljarledet genom 
det digitaliserade samhället kan skaffa större information om sina kunder än 
någonsin.
Den som bäst kan utnyttja detta är med all säkerhet morgondagens vinnare. Den 
som väljer att sticka huvudet i sanden inför de förändringar som nu pågår måste 
kanske redan nu fundera på sin framtida  försörjning.

>¹j]faf_]f�@]edbmk�gj\^¹jYf\]$�
L`geYk�Gdkkgf$�n\�a�:]da\&
thomas.olsson@belid.se
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 ”En kvinnlig handelsresandes liv”
    Nu berättar Lena om pionjärjobbet

Det är inte utan att belysningsbranschen känns lite fattigare sedan Pholcs 
VlOMDUSURÀO�/HQD�1LOVVRQ�YLG�KDOYnUVVNLIWHW�VWlOOGH�QHG�NROOHNWLRQVYlVNDQ��
Sedan dess är hon pensionär, men den som förknippar detta med minskad 
DNWLYLWHW�RFK�VWlQGLJD�VRYPRUJQDU�J|U�L�IDOOHW�/HQD�HWW�JURYW�PLVVWDJ�

F�J�@=EDBMK�MF<=J�=F�av de dagar våren visar 
sig mena allvar träffar Lena Nilsson i hen-
nes födelseby – och paradis – Löttorp på 
Öland sprudlar hon av idéer och planer på 
vad som fortsättningsvis skall fylla hennes 
dagar.

I Löttorp, om inte på hela Öland, är Lena 
HQ�SURÀO��(OOHU�YDG�VlJV�RP�DWW�SRVW�DGUHV-
serad till ”Lamp-Lena Öland” når hennes 
brevlåda?

Inte minst spännande känns att hon be-
stämt att sammanfatta sitt liv, inte minst 
som resande säljare, i en memoarbok. Titeln 
är redan klar – En kvinnlig handelsresandes 
liv. Visst för den tanken till Arthur Millers 
klassiska En handelsresandes död, men på 

den punkten avvisar Lena tanken på några 
som helst likheter.

PIONJÄR
När Lena Nilsson 1986 började som resan-
de säljare på dåvarande Lyktan – numera 
Pholc – var hon lite av en pionjär. Resande-
kåren bestod då av till 99 % män. Visst ser 
det lite annorlunda ut idag, men fortfarande 
dominerar männen.

Går vi lite tillbaks i tiden så föddes alltså 
Lena Nilsson på Öland. Hon jobbade i elaf-
fär och utbildade sig på kvällstid till elektri-
ker. Det gav henne möjligheten att få arbeta 
med att installera mjölkmaskiner innan hon 
��� nU� JDPPDO� Á\WWDGH� WLOO� .DUOVWDG�� 'lU�

den resan fanns kollegor som bl. a Åke Här-
jevik, Yvonne Nilsson och Sune Lindberg.

EN MÖRK NOVEMBERKVÄLL…
Det hela kunde dock tagit en ända med för-
skräckelse. En mörk novemberkväll 1992 
körde Lena i blixthalka in en småländsk 
bergvägg. Som av ett under kunde en förbi-
passerande brandman plocka henne ur den 
totaldemolerade bilen. Han körde henne 
till Växjö lasarett, där man dock hade fullt 
XSS� HIWHU� HQ�PLQLE\VVRO\FND� VRP�ÀFN� IHP�
dödsoffer. Lena skrevs ut samma kväll och 
hänvisades till hotell.

En kollega märkte dock att inte allt stod 
rätt till och tog Lena till ett annat sjukhus 
där man konstaterade spräckt mjälte och en 
skada i ryggraden. Det blev början till en 
period med kort sjukskrivning, men så kraf-
tig övermedicinering att vistelse på avgift-
ningsanstalt blev nödvändig. Idag har Lena 
lärt sig att leva med sviterna av olyckan.

Sedan dess har bilkörning blivit något av 
ett trauma för Lena.

blev det i början av 80-talet chefsjobb på 
KF Belysning. Det varade i fem år tills Carl 
Lindblom på Lyktan dök upp med ett erbju-
dande om säljjobb.

Lena tyckte erbjudandet var alltför kitt-
lande för att tacka nej. Trots att det fanns 
KLQGHU� VRP� GH� ÁHVWD� VNXOOH� XSSIDWWD� VRP�
oöverstigliga. Hon var ensam om att vårda 
VLQ�Gn�WUHnULJD�GRWWHU��'HW�EOHY�Á\WW�WLOO�.DO-
mar, där myndigheterna ställde upp med 
barnpassning dygnet runt. Lena reste mån-
dag till torsdag, men kunde under veckans 
övriga dagar umgås med sitt barn.

Det var starten till en framgångsrik kar-
ULlU�GlU�/HQD�ÀFN�YDUD�PHG�RP�DWW�K|MD�/\N-
tans omsättning från tre till 45 Mkr. Under 

– Jag känner ibland obehag med att köra 
bil och inte blev det bättre av att jag i hös-
tas kom direkt förbi två dödsolyckor med 
kroppsdelar på vägen.

Lenas skada blev upphov till en nio år 
OnQJ� NRQÁLNW� PHG� )|UVlNULQJVNDVVDQ�� (Q�
envis advokat i Kalmar lotsade dock ären-
det fram till en seger för Lena Nilsson och 
ÀFN�W�R�P�NDVVDQ�HUNlQQD�DWW�lUHQGHW�YDULW�
enklare om det handlat om en man med 
bättre prognos att tillfriskna och komma 
tillbaks till yrkeslivet.

MÅLARTALANG
Lena Nilsson ser alltså fram emot goda 
GDJDU�VRP�SHQVLRQlU��+lU�ÀQQV�EDUD�RSWL-
mism. Hon skall fylla sina dagar med, föru-
tan författandet, måla, gärna ölandsmotiv 
på vrakved. Förmågan saknas inte. Som 
ung blev Lena antagen till Konstfack, men 
fann då annat mera lockande. 

Dessutom kommer hon gärna att ställa 
upp och bistå den som önskar med inred-
ningstips – högst lämpligt av vad vi ser i 

hennes personligt inredda hus i Löttorp.
Och så – vilket kan tyckas märkligt – 

köra bil. Dock inte alltid Volvo, som hon 
slitit ut åtskilliga av, utan en Pontiac Fire-
bird, som vid vårt besök står under en pre-
senning i garaget.

Om hon ser sin egen framtid som ljus är 
hon mera pessimistisk vad gäller den del av 
belysningsbranschen hon arbetat mot. Hon 
hade som mest 275 kunder att besöka – nu 
är många av dessa borta.

– De som är duktiga har en chans, men 
de kommer att få det tufft.

Och till sist – de som inte vill vänta på 
Lenas bok kan vi skvallra lite om hennes 
erfarenheter som kvinnlig säljare i en totalt 
mansdominerad bransch. Jo, bl. a kommer 
vi att läsa om att Lena under alla år ofta av-
stått det traditionella boendet på Scandic 
och i stället valt att slå sitt nattläger hos, inte 
minst kunder, utmed vägen.

/HQD�lOVNDU�LQWH�DWW�N|UD�ELO��PHQ�NDQ�LQWH�PRWVWn�VLQ�HJQD��LOOU|GD��3RQWLDF�)LUHELUG�

Foto: Agneta Tjäder
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:YjZYjY�BYfk]f�kcYhYj�e]\�n©n�g[`�ÚZ]jghlac&

F�J�@¤KL<9?9JF9�:¤JB9J�bli riktigt korta och mörka 
ljusnar det på Nordiska museet på Djurgården i 
Stockholm. Den 29 oktober öppnar man nämligen 
utställningen med temat Nordiskt Ljus. Det handlar 
om höstens stora satsning på museet och kommer 
att pågå under ett helt år.

Utställningen kommer att breda ut sig i Nordiska 
museets stora hall och angränsande gallerior, totalt 
mer än 1 000 kvadratmeter. 

Utställningen Nordiskt ljus består av fyra olika 
delar, en kulturhistorisk utställning, en expo kring 
armaturer och deras formgivare under temat ”Lju-
sets former”, en utställning om traditionernas ljus 
och slutligen ljusupplevelser inuti och utanför muse-
et. Till det kommer en gedigen programverksamhet.

– Det känns otroligt inspirerande att arbeta med 
ett så stort projekt. Vi många som är inblandade 
står för de mest skiftande kompetenser inom ämnet 
människans relation till och behov av ljus, säger Ma-
ria Maxén, intendent med ansvar för samlingen av 
belysningsföremål på Nordiska museet. Producent 
för hela projektet är Amanda Creutzer.

Nordiska museet har som huvuduppgift att be-
vara och levandegöra minnet av liv och arbete från 
1500-talet och fram till våra dagar.

Utställningen speglar ljusets hela historia i lika 
hög grad som den del som påverkas av elektriciteten. 
Även om det förekom elektricitet i liten skala redan 
på 1800-talet måste man gå en bit in i det påföljande 
seklet för att elektriciteten skulle få betydande sprid-
ning i de svenska hemmen.

Innan denna fas speglar utställningen hur män-
niskan under historien använt sig av ljus av olika 
slag. Från den öppna elden når man via exempelvis 
talgdanken och fotogenet fram till dagens energief-
fektiva LED-belysning. Under denna resa förändra-

des inte minst människans villkor för främst arbete, 
men också för fritid. 

Spännande inte minst för de som arbetar med ljus 
och belysning blir den exposé över lampor som un-
der 100 år satt särskilt starka avtryck. Denna inrym-
mer inte bara produkter utan också intressant infor-
mation och upphovsmakarna bakom dessa.

Lamputställningen är indelad i tidsepoker med ett 
ÁHUWDO�H[HPSHO�Sn�SURGXNWHU��PnQJD�DY�GHP�YlO�NlQ-
da. Här uppmärksammas stilarter som Jugend som 
följs upp med funktionalism och modernism. Efter-
krigstiden, som av många ansetts som en guldålder 
I|U�GHVLJQ��H[HPSOLÀHUDV�PHG�HQ�UDG�NlQGD�ODPSRU�
och formgivare.

Under rubriken Pop och plast skildras en period 
av ”slit och släng” som dock hejdades av oljekrisen 
som gav incitament till en mera ansvarsfull konsum-
tion.

Postmodernismen i slutet av 1900-talet gav också 

Ljusets historia
på Nordiska museet

FAKTA
Nordiska museet beläget på Djurgården i 
Stockholm är Sveriges största kulturhistoriska 
museum. Det grundades av mannen bakom 
f©jda__Yf\]�KcYfk]f$�9jlmj�@Yr]damk$�)0/+&�
Emk]]lk�kYedaf_Yj�ge^YllYj�)$-�eadbgf]j�gdacY�
föremål. Antalet besökare uppgår årligen till 
200 000.

HWW�ÁHUWDO�ODPSRU��VRP�VWDQQDW�NYDU�L�PnQJDV�PHG-
vetande. Och för övrigt i tillverkarnas kollektioner.

Det påbörjade 2000-talet skildras under begrep-
pet ”Ljust och fräscht” och även här hittar vi många 
ODPSRU�GH�ÁHVWD�NlQQHU�LJHQ�

De som arbetar i inte minst i hembelysningsbran-
schen har all anledning att boka in ett besök på 
Nordiska museet under den tid som utställningen 
pågår, d v s från 29.10 2016 och ett år framåt. Här 
ÀQQV�Sn�HWW�VDPODW�RFK�VWUXNWXUHUDW�VlWW� LQWH�PLQVW�
massor av kunskap att hämta.

+(0/-86�NRPPHU� L�NRPPDQGH�QXPPHU�DWW� XSSPlUN-
VDPPD�XWVWlOOQLQJHQ�

Maria Maxén, LQWHQGHQW�PHG�DQVYDU�I|U�VDP-
OLQJHQ�DY�EHO\VQLQJVI|UHPnO�Sn�1RUGLVND�PXVHHW�

3HQGHOQ�'LDPRQG�IUnQ�*OREHQ�
/LJKWLQJ�lU�HWW�DY�GH�PRGHUQDUH�
LQVODJHQ�L�PXVHHWV�ODPSH[SRVp�
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DET VAR EGENTLIGEN INTE meningen att PR 
Home skulle bli en aktör i hembelysnings-
branschen. Tillsammans med en kompis 
köpte Per-Anders Lindqvist en ramverk-
stad belägen i centrala Borås. Det var inte 
rörelsen man var ute efter utan lokalen, en 
nedsliten lägenhet, man ville använda till 
ERVWDG��'HW�YLVDGH�VLJ�GRFN�DWW�PDQ�LQWH�ÀFN�
bo där och därför tog kompanjonerna tag i 
inramningsverksamheten och döpte den till 
PR Butiken. Det var då en ren fritidsverk-
samhet. Kompanjonen försvann till Norge, 
men Per-Anders jobbade vidare med att bl. 
a sälja inramade posters för att smycka kon-
tor med och verksamheten utvecklades.

Efter ett tag hoppar brodern, Lars-Åke, 
in i företaget, där även fadern, Åke, engage-
ras. Man bildar aktiebolag och ändrar nam-
net till PR Ram. Det blir dock ingen riktig 
fart i den egna butiken varför man börjar 
arbeta med återförsäljare.

LYFT MED WALT DISNEY 
OCH LASSE ÅBERG
När man vässat sitt utbud blir det bättre fart 
i butiken och snart öppnar man en andra 

butik, då i Knallerian, ett av Borås stora 
köpcentrum. Nu är hela familjen engagerad 
och parallellt med egen tillverkning impor-
teras produkter från Kina och Filippinerna. 
Det riktiga lyftet kommer när man kan 
erbjuda tavlor med motiv från Walt Dis-
neys rika utbud och verk skapade av Lasse 
Åberg, Ulrica Hydman Vallien och Lena 
Linderholm. Avtal med Duka och Cervera, 
med centrumlägen, får omsättningen att 
lyfta från nio till 25 Mkr. 

Framgången gör att man vågar ta steget 
och bygga egna lokaler i industriområdet 
9LDUHG��VWUD[�YlVWHU�RP�%RUnV��0DQ�ÀFN�WUH�
I|UHWDJ� L�JUDÀVND�EUDQVFKHQ�VRP�K\UHVJlV-
ter. Det var dessutom tänkt att ett fjärde, 
belysningsföretaget Borås Skärmdesign, 
också skulle bli hyresgäst men i stället köpte 
hyresvärdarna det bolaget varvid företaget 
PR Lys skapades.

Tavelförsäljningen började sacka och 
man byggde ett nytt sortiment, i första hand 
kring lampfötter och anpassade skärmar. 

Omsättningen står och stampar kring 
25 Mkr. 2013, då omsättningen, uppgår till 
23 Mkr tar man fram en femårsplan med 

PR Home 
��]f�kfYZZn©pYj]�kge�
gått från ramar till lampor

sikte på att under denna period fördubbla 
omsättningen. Det gick snabbare än så. När 
bokslutsåret 2015 – 2016 i juni summerades 
visade det på en omsättning på 55 Mkr.

TILLBYGGDA LOKALER
I mitten av juni i år kunde PR Home inviga 
en tillbyggnad av sina lokaler. Nu dispo-
nerar man kontor och show-room på 700 
kvm, och ett höglager på nästan 3 000 kvm. 
Här jobbar ett tiotal personer, varav tre fast 
anställda säljare.

PR Home är genom sin utveckling just nu 
det troligen snabbast växande belysnings-
företaget i landet. Denna har blivit möjlig 
främst genom breddat sortimentet med nu-
mera, vid sidan om bordlampor och skär-
mar, taklampor, julbelysning och ljuskällor. 
'HW�ÀQQV�GRFN�LQJHQ�PlWWQDG�EODQG�lJD-

re och anställda. De vill fortsätta växa, om 
än i lite lugnare takt och med bibehållande 
DY�GHQ�JRGD� O|QVDPKHWHQ��9LVVW�ÀQQV� WDQ-
ken att dubbla omsättningen från dagens 
men att då utnyttja femårsplanen fullt ut.

NU LEDER ROBIN
Den fortsatta expansionen leds av Per-
Anders son, Robin Johansson. Redan som 
mycket ung sommarjobbade han på företa-
get, men den ursprungliga planen var inte 
att detta senare skulle bli ett permanent 
jobb. I stället for han till Australien och 
påbörjade en fem-årig arkitektutbildning. 
Efter ett år blev längtan efter familj och 
hemland för stor. Robin återvände till hem-
VWDGHQ� RFK� ÀFN� DQVWlOOQLQJ� KRV� HWW� DQQDW�
snabbväxande boråsföretag, Netonnet, där 
han arbetade som central inköpare av mo-
biltelefoner och andra telekomprodukter. 

2012 var han tillbaks i fadershuset och är 
alltså nu företagets chef med god uppback-
ning av, utöver anställd personal, pappa 
Per-Anders och farbror Lars-Åke. 

Per-Anders Lindqvist har numera en fri 
roll i bolaget som idéspruta med primärt 
ansvar för ta fram nya produkter. Lars-Åke 
sköter ekonomin.

VILL BREDDA MARKNADEN
Till framtidsplanerna, som skall bidra till 

ytterligare omsättningslyft, hör att bredda 
marknaden med bl. a. blick på den offent-
liga sidan.

Idag gör man affärer med den traditionel-
la belysningsfackhandeln och har avtal med 
såväl Elkedjan som LjusExperten – som 
I|U�|YULJW�QX�Á\WWDU� LQ� L�35�+RPHV�JDPOD�

6Q\JJW�RFNVn�Sn�ODJUHW�²�-RKDQ�
'DKOEHUJ�SDFNDU�OHYHUDQVHU�L�VNHQHW�
DY�HQ�DY�35�+RPHV�VWRUVlOMDUH�

5RELQ�-RKDQVVRQ�OHGHU�35�+RPHV�IRUWVDWWD�H[SDQVLRQ�

>glg2�BYf�L¹n]
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lokaler – se separat artikel. Kedjor som MIO, EM, 
gQVND�RFK�&HUYHUD�ÀQQV�RFNVn�EODQG�NXQGHUQD�OLN-
som näthandlarna Ellos och Haléns.

Huvuddelen av omsättningen stannar i Sverige. 
Näst största marknad är Norge, men PR Home har 
också kunder i exempelvis Sydafrika, Spanien och 
på Malta och Island.

Bortemot 15 leverantörer i Indien, Kina och Po-
len tar fram produkter till det växande sortimentet. 
Från Indien kommer i första hand hantverksmässigt 
tillverkade produkter med lite annorlunda touche. 
Ungefär lika stor andel kommer från Kina. På när-
mare håll, i Polen, tillverkas alla skärmar.

OFÖRÄNDRAD VOLYM
– Volymen på skärmar har ökat stadigt genom åren 
men inte i samma takt som andra varugrupper var-
för dess andel av omsättningen är lägre än tidigare, 
berättar Robin. 

Ett par gånger om året besöker duon Per-Anders 
och Robin sina långväga leverantörer. Dessutom får 
man regelbundet besök av sina leverantörer.

Nu blickar Robin och hans medarbetare framåt på 
sin fortsatta expansion. Med ”knalleandan” i blodet 
och i rymliga, luftiga och ”rufft” inredda lokaler. Bl. 
a. då en avdelning för utpackning där traditionella 

lysrör är bannlysta och i stället upplyst av tuffa lam-
por med ”hockeyrinkstuk” – en bra säljare ur egna 
sortimentet.

Ledning, säljare och övrig administrativ personal 
tillbringar sina arbetsdagar i luftiga utrymmen med 
stora glasytor, inte minst mot den just nu grönskan-
de omgivningen.
2FK�KXU�KDU�GHW�JnWW�PHG�UDPDUQD"�-R��GH�ÀQQV�

kvar som en liten, liten del av verksamheten. Nu 
handlar det alltså i stället om ett växande belys-
ningssortiment. Vilket kanske inte riktigt var me-
ningen…

6HQLRUDYGHOQLQJHQ�KRV�35�+RPH�²�EU|GHUQD�3HU�$QGHUV�RFK�/DUV�cNH�/LQGTYLVW� (Q�VPDNIXOO�XWVWlOOQLQJ�LQJnU�L�GH�XW|NDGH�ORNDOHUQD�

DBMK=PH=JL=F$�KGE�?JMF<9<=K 1994, har under 
senaste året fått tillskott av några nya med-
lemmar med betydande försäljningsvolym. 
Därför kommer väl till pass de nya lokaler 
som kedjan för en kort tid sedan tog i an-
språk.

– Det är dock inte tillskottet av Ljushu-
setbutikerna i Stockholmsområdet som för-
DQOHWW� Á\WWHQ�� EHUlWWDU� /MXV([SHUWHQV� YG��
6WHIDQ�6LOMHGDKO��1HM��EHVOXWHW� DWW�Á\WWD� WLOO�
större ytor togs innan dess.

2003 byggde man lager och administra-
tiva lokaler i Viared i Borås, ett av Väst-
sveriges största och snabbast växande lo-
JLVWLNFHQWHU�� �,�RPUnGHW�VDPODU�ÁHUD�NlQGD�
varumärken sina lager, bl. a då postorderjät-
ten Ellos.

75 % STÖRRE
Lokalerna som LjusExperten disponerade 
fram till i somras omfattade 1 000 kvadrat-
meter. När det planerades och byggdes togs 
inte tillräcklig hänsyn till framtida expan-
sion. Lagret är inte av ”höjdmodell” utan 
JROY\WDQ� ÀFN� XWQ\WWMDV� WLOO� EULVWQLQJVJUlQ-
sen.

Inför insikten att något måste göras 
fanns från början tanken att återigen bygga 
något eget.

– Ett fastighetsinnehav i en kedja upp-
byggd som vår är dock lite knepigt, säger 
Stefan Siljedahl. Bl.a. handlar det om värde-
ring av tillgången i samband med nya med-
OHPPDUV�LQWUlGH�HOOHU�EHÀQWOLJDV�XWWUlGH�

VILLE HYRA
Man beslöt därför att söka en hyreslösning. 
Det fanns inte långt i bort utan  på samma 
område i Viared - och dessutom inom väg-
gar som tidigare hyst lampor. I samband 
PHG�35�+RPH�ÀFN�Q\D�RFK�XW|NDGH� ORND-
ler frigjordes en yta på 1 750 kvadratmeter 
innefattande höglager och kontor. Det pas-
sade som hand i handske och under juli må-
QDG�VOXWI|UGHV�Á\WWHQ�

Samtidigt såldes den egna fastigheten till 
ett tillverkningsföretag.

– I vår gamla fastighet klarade vi av att 
hantera godsvolymen för direkt spridning, 
men efter delvis ändrade förutsättningar 
fungerade detta inte längre, fortsätter Ste-
fan Siljedahl. Med ökande medlemsskara 

och större volymer som på sin väg till våra 
butiker skall passera vårt lager krävdes en 
helt annan typ av lokal för att vi skall kunna 
hantera vår logistik på ett optimalt sätt.

– Det handlar då inte bara om att rymma 
vår egen import utan också varor från våra 
svenska avtalsleverantörer, såväl tillverkare 
som importörer.

Hos LjusExperten känner man sig nu 
rustade att hantera den så viktiga varuför-
sörjningen på ett bra sätt. Återstår då att se 
hur länge den nya lösningen är av tillräcklig 
storlek.

Skaffar större lager 
^¹j�Û]j�e]\d]ekZmlac]j
.HQQHWK�-RKDQVVRQ�KDU�Q\VV�DYVOXWDW�/MXV([SHUWHQV�Á\WW� >glg2�BYf�L¹n]
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MF<=J� E�F?9� �J� D=N<= LjusExperten i Västerås lite 
i skuggan av kollegan och konkurrenten Ampere, 
som tillhört och tillhör Elkedjan. Inte minst gällde 
det när båda butikerna låg inne i staden. På den tiden 
hette LjusExperten först Anderssons Kristallarma-
WXU�RFK�VHQDUH�3XQNW�(O�VHGDQ�PDQ�Á\WWDW�WLOO�YDUX-
huset Punkt.

Idag är förhållandet mera jämbördigt.  Ampere, 
som nu tonar fram under namnet Elkedjan City, har 
fått kännas vid den utveckling som skett på många 
DQGUD� KnOO� L� ODQGHW� Sn� JUXQG� DY� DWW� DOOWÁHU� NRQVX-
menter söker butiker som lätt nås med bil. Och som 
gärna omges av en uppsjö av andra branscher.

HEMLJUS besöker Västerås inte minst för att 
titta på den senaste stora satsningen hos LjusEx-
perten. Butiken i den västmanländska metropolen 
har skaffat en betydligt större kostym även om man 
EDUD� Á\WWDW� LQRP� VDPPD� IDVWLJKHW� L� GHW� H[SDQVLYD�
handelsområdet Erikslund, dit man ursprungligen 
kom redan 2006. Nuvarande ägaren, Christer An-
dersson, hade dock redan år 2000 tagit över efter 
sin far, Bosse, som gick bort 2004. Lite av trotjänare 
i företaget är Klas Måhlberg, som trots sin relativa 
ungdom funnits med i 15 år.

DUBBEL YTA
Nu är ytan fördubblad, från 500 till 1 000 kvadrat-
PHWHU��GH�DOOUD�ÁHVWD�I|U�H[SRQHULQJ�DY�HWW�L�VWRUW�VHWW�
oförändrat sortiment. Det har gett möjligheter till 
en mycket tilltalande och gles gestaltning.

Stor del av ansvaret har lagts på respektive leve-
rantörer som tilldelats egna ytor med ansvar för att 
skapa attraktiv exponering med säljbara produkter. 
De delar av sortimenten som inte når godtagbar om-
sättningshastighet plockas succesivt bort.

Fördubbling av lokalytan innebär dock ingen 
dubblad hyreskostnad. Detta eftersom hyreskostna-
den per kvadratmeter i de nya lokalerna är cirka 30 
% lägre än i de tidigare.

I nuvarande lokaler fanns tidigare en icke kon-
kurrensutsatt butik, Systembolaget. Här som på alla 
andra håll, utgör butiken med den gröna skylten en 
osviklig magnet. 

Lite grann funderade LjusExpertens ägare, Chris-
WHU�$QGHUVVRQ��RP�GHVV�Á\WW�IUnQ����WLOO�ÁHUD�KXQGUD�
meters avstånd skulle ha någon negativ betydelse. 
Hittills har man dock inte märkt av att så skulle vara 
fallet.

MÅNGA KONKURRENTER
Utan konkurrens när det gäller kunder är däremot 
inte Christer Andersson på Erikslund. Här erbjuder 
IKEA, MIO, Bauhaus, Biltema, Rusta, ÖB, Clas 
Ohlsson, Chili, ICA Maxi och en enskild möbel-
KDQGODUH�P��Á��EHO\VQLQJ� L� VW|UUH�HOOHU�PLQGUH�RP-
fattning. Det är dock de tre förstnämnda som Chris-
ter räknar som de vassaste konkurrenterna.

Christer Andersson har alltså erfarenhet av att 
driva handel i såväl centralt som externt läge. På 
Punkt inne i stan arbetade man mycket med kam-
SDQMHU�RFK�UHRU�RFK�Á\WWDGH�RIWD�XW�WLOO�H[WUD�\WD�XW-
anför den egentliga butikslokalen. Då handlade det 
om partier och extrapriser.

Parallellt fanns inte så långt bort Ampere, en bu-
tik med ett mera exklusivt sortiment, som därmed 
lockade en delvis annan publik än den som kom till 
Christers butik.

SKILDA KUNDGRUPPER
Christer Anderssons iakttagelse är att med centralt 
läge får man i första hand förlita sig på de bofasta 
västeråsarna. Nuvarande läget lockar en delvis an-
nan publik.

– Hit kommer kunder från ett tämligen stort 
område, berättar Christer. Bl. a då från Fagersta, 
Borlänge och Skinnskatteberg för att nämna några 
platser.

– Där råder gynnsammare bostadskostnader, vil-
ket, enligt Christers tolkning, innebär att kunderna 
därifrån har relativt sett större del av familjeinkom-
sten att lägga på inredning.

LjusExpertens slog upp portarna till den nya bu-
tikslokalen 1 april i år. Man har tecknat ett 10-årigt 
hyreskontrakt. På kort sikt är Christer Andersson 
inte särskild orolig för utvecklingen.

– De närmaste tre åren tror jag att förutsättning-

LjusExperten i Västerås
- nu på dubblerad yta
Satsar på ren butikshandel
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arna kommer att vara goda, men därefter är jag lite 
mera osäker, menar han. 

ÖDESFRÅGA
Han sticker inte under stol med att den stora ödes-
frågan är leverantörsledets strategi.

– Tänker man satsa på fackhandeln eller lägga 
största ansträngningarna på näthandeln – det är en 
helt avgörande fråga, anser västeråshandlaren. 

Han är helt klar över sin egen väg in i framtiden.

KONKURRENSMEDLEN
– Vi skall satsa på att erbjuda konsumenten som 
kommer innanför våra väggar ett utbud som i kom-
bination med kunskap och god service skapar en 
upplevelse som motiverar denne att välja oss som 
inköpskälla.

– Det kräver i sin tur ett selektivt leverantörsled 
som kan ge oss attraktiva varor på exklusiv basis.

– Kan vi inte nå fram till denna form av samar-
bete med våra leverantörer kommer vi bli tvingade 
att öka vår egenimport, påpekar Christer. Det är en 
väg till ett sortiment, som medger de marginaler 
VRP�NUlYV�I|U�DWW�YL�VNDOO�KD�UnG�DWW�ÀQQDV�L�G\UEDUD�
lokaler med omfattande öppethållande och kompe-
tent personal.

Christer Andersson tror alltså inte att man för 
egen del kan nå framgång via näthandel och ej heller 
på hemkonsultation, som blivit något av ett ”man-
tra” inom delar av återförsäljarledet.

– Hemkonsultation ställer speciella krav som 
många inte kontinuerligt kan leva upp till. Dessut-
om upplever vi att det, vid de tillfällen vi ställt upp 
med sådan, varit svårt att ta betalt för tjänsten.

STABIL STRUKTUR
Hos LjusExperten i Västerås hoppas och tror man 
nu på att den handelsstruktur man blivit en del av 
på Erikslund skall vara stabil. Man vet att förändrad 
ORNDOLVHULQJ�I|U�HQ�HOOHU�ÁHUD�VWRUD�DNW|UHU�NDQ�YDUD�
ödesdiger.

Den erfarenheten har om inte annat handlarna 
VRP�ÀQQV�NYDU�Sn�9lVWHUnV�WLGLJDUH�OHGDQGH�KDQGHOV-
område, Hälla. När IKEA beslöt att lämna detta till 
förmån för Erikslund och där också genom sitt fast-
ighetsbolag bygga lokaler för 60 – 70 andra handlare 
blev förutsättningarna radikalt förändrade.
1X�ÀQQV�GRFN�DQOHGQLQJ�DWW�WUR�DWW�OLND�GUDVWLVND�

förändringar inte kommer ske i Västerås inom över-
skådlig tid.

Erikslunds handelsplats omfattar 200 000 kva-
dratmeter handelsyta och är därmed landets tredje 
största efter Kungens Kurva och Barkarby, båda i 
Stockholmsområdet.

/MXV([SHUWHQV�L�9lVWHUnV�lJDUH��&KULVWHU�$QGHUVVRQ��
W�K��WLOOVDPPDQV�PHG�PnQJnULJ�PHGDUEHWDUH��.ODV�0nKOEHUJ�

*ODGD�|YHU�DWW�In�DUEHWD�L�Q\�IUlVFK�PLOM|�lU�%ULWW�6DQGEHUJ�RFK�0DMD�1RUVWU|P�

UNDER ÅRTIODEN FÖRKNIPPADES Ampere i Västerås med 
epitetet föregångsbutik och därmed modell för den 
ideala belysningsbutiken. Ett bevis på detta var inte 
minst att företaget år 2000 valdes till Årets Ljusa 
Butik.  

Butiken grundades en gång i tiden av stadens 
LQGXVWULHOOD� ÁDJJVNHSS��$6($�� QXPHUD�$%%��PHQ�
togs 1969 över av Stefan Ohlsson och så småning-
om var hans hustru och son engagerade tillsammans 
med tre medarbetare. Årsomsättningen låg vid mil-
lenieskiftet mellan 13 och 14 Mkr.

Sedan dess har det runnit en hel del vatten under 
broarna över näraliggande Svartån. Förutsättning-
arna är i stora stycken förändrade. Under en period 
när framför allt en extern handelsplats i Västerås ex-
panderade våldsamt försvann en icke obetydlig del 
av handeln dit.

För ett drygt år sedan köpte Jonas Ahlquist buti-
ken av familjen Ohlsson. Han hade då i fem år ar-
betat i butiken och var väl förtrogen med denna och 
dess utveckling. 

Bl. a då en sjunkande omsättning som landat 
kring tiomiljonersstrecket. 

BUTIKSCHEF
Jonas kom till företaget för att ta rollen som butiks-
chef, vilket skulle frigöra ägaren, Johan Ohlsson, för 
ljuskonsultation i större utsträckning. 

– Att leda ett handelsföretag var inget nytt för 
mig, berättar Jonas. Däremot branschen. Tidigare 
hade jag sysslat med att driva bensinstationer.

Det var alltså med helt öppna ögon som Jonas 
Ahlquist gick in i sin ägarroll. Och klar över att det 
skulle krävas förändringar för att vända utveckling-
en.

På senare år har butiksnamnet Ampere tonats ned 
till förmån för Elkedjan eller mera korrekt Elkedjan 
City.

– Det skall vi ändra på, säger Jonas. Alltför många 
kunder som klivit över vår tröskel frågar ”är detta 
gamla Ampere”?  Därför skall vi hitta tillbaks till 
HQ�SURÀO�PHG�$PSHUH� VRP� HWW� DY� GH� ElUDQGH� HOH-
menten.

Men, det är kanske inte det allra viktigaste. På 
senare har butiken kompletterat sortimentet med 
vitvaror. Tidigare fanns, vid sidan om lamporna, 
småapparater.

FIFTY-FIFTY
– Som det ser ut nu kommer omsättningen på lam-
por vara ungefär hälften av totalen, menar Jonas. 

För honom och hans tre medarbetare är målsätt-
ningen klar:

– Vi skall kunna ge alla de som kommer till oss 
en bra service och för dem vara den lilla personliga 
butiken.

Dessutom ser Jonas ett klart ljus i tunneln vad gäl-
ler handelns utpendling ur citykärnorna.

– Vad gäller Västerås så är trenden tydlig, fortsät-
ter Jonas. Under 2015 ökade antalet besökare i city-
handeln med nästan 9 % och för i år tror man på en 
utveckling på 10 %.

Så vi undrar –förblir centrum Amperes hemmap-
lan?

– Jag längtar inte ut till något köpcenter, men är 
inte främmande för en sådan etablering, avslutar 
Jonas Ahlquist, ny och optimistisk lamphandlare i 
centrala Västerås.

Efter år av tillbaka-
_«f_���cmf\]jfY
återvänder till city-
handeln i Västerås

-RQDV�$KOTXLVW�VHU�PHG�JOlGMH�Sn�DWW�NXQGHUQD�nWHUYlQGHU�WLOO�FLW\�
Foto: Agneta Tjäder

Foto: Agneta Tjäder
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HOS IFÖ ELECTRIC� ÀQQV� HQ� OnQJ� WUDGLWLRQ� DWW�
arbeta med formgivare som satt avtryck 
i designhistorien. Det har resulterat i bl.a. 
lampetter signerade Sigvard Bernadotte 
redan på 60-talet. Senare också klassiska 
och föredömligt enkla Light On av danske 
Knud Holscher och ännu senare också ex-
empelvis Basic framtagen inom ramen för 
samarbetet med Duoform. 

Ingen av dessa produkter är dock lika 
spektakulära som det senaste tillskottet 
med högt designinnehåll, Åsas Lindsjös 
Klyka. En produkt som i Ifö Electrics 
marknadsföring beskrivs som ”när porslin 
blir konst”. Ingen kan avfärda detta som en 
klyscha.
'HW�YDU� LQWH�XWDQ�DWW�GH� DOOUD�ÁHVWD� VRP�

passerade eller besökte Ifö Electrics monter 
på light+building i Frankfurt i våras höjde 
på ögonbrynen. Här lyftes produkten fram 
mot en kuliss av en skir svensk björkdunge. 
Säkerligen med en bakomliggande tanke, 
Åsa Lindsjö gick till naturen för att hämta 

inspiration till Klyka.
+lUL�ÀQQV�LQJHW�OnQJV|NW��6RP�EHWUDNWDUH�

av denna armatur, som har ett unikt form-
språk, är det inte allt för svårt att associera 
till ljus som strålar mellan grenverk.

BESTÄLLNINGSVERK
Annika Bengtsson på Ifö Electric talade 
med Åsa om att skapa något uppseende-
väckande att visa på mässan i Frankfurt. 
Åsa tog verkligen ingen genväg för att rea-
lisera önskemålet. Hon tog till användning 
den teknik som under snart 100 år använts 
för att skapa sanitetsporslin, inte minst toa-
lettstolar, hos Ifö Sanitär.

Det innebar inte minst en tidskrävande 
process att skapa gjutformar unika för den 
här produkten.

Kunskapen att åstadkomma just sådana 
har Åsa Lindsjö tagit till sig under de tio år 
hon med sin ateljé huserat på Ifö:s fabriks-
område i Bromölla. Där har hon med hjälp 
av erfarna formmakare lärt sig den speciella 

tekniken. Mestadels har det handlat om att 
skapa unika konstföremål byggda på bl. a. 
naturens inverkan och den industriella pro-
cessens möjlighet att förstärka denna och 
förverkliga en produkt.
cVD�/LQGVM|�KDU�ERWDQLVHUDW�EODQG�EHÀQW-

liga former och detaljer inom Ifö Sanitärs 
olika produktionsgrenar. Hon har sedan 
kombinerat dessa med egna kompletterande 
detaljer och väckt stort intresse i konstkret-
sar.

KONSTPROJEKT
Så här långt förknippas Åsa främst med 
rena konstprojekt, inte minst i samarbete 
med Wanås Slott i skånska Knislinge, känt 
för sin årligen återkommande utställning 
med svensk och utländsk samtidskonst, inte 
minst i form av olika installationer.

Idag känner få till ”slickstenar” – ku-
ber av salt och mineraler som kobönder 
placerar i sina hagar för att därigenom ge 

KLYKA 
��`©elY\�mj�fYlmj]f

Foto: Annika Bengtsson
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sina kreatur möjlighet att slicka i sig kost-
tillskott. Kornas sträva tungor ger snabbt 
avtryck i stenen och innan denna helt slick-
ats bort lånar Åsa stenen från djuren. Dess 
form omsätts sedan i porslinföremål som 
blivit till uppskattade skulpturer i hem och 
offentlig milj.

Klyka kommer med all säkerhet också att 
uppfattas som ett konstföremål.

– Det här skall inte bli någon masspro-
dukt, säger Måns Kiaer, utvecklingsansva-
rig på Ifö Electric. Så här långt har vi bara 
ett begränsat antal gjutformar, vilket gör att 
vi inte kan prestera stora volymer. 

Priset på Klyka, cirka 8 000 till konsu-
ment, gör naturligtvis också att volymen 
begränsas. 

Åsa Lindsjös sätt att behandla ett tra-
ditionellt material och dessutom ljus talar 
dock för att vi på sikt kan vänta ytterligare 
produkter med hennes signum. Kanske då 
tänkta för lite bredare spridning.

VOLYMVAROR
Inget kommer dock att kunna konkurreras 
med Ifö:s Electric kanske mest kända pro-
dukt, proppsäkringar. Dagligen produce-
rar man 100 000 sådana av olika slag. En 
imponerande volym inte minst med tanke 
på konkurrensen på senare år från s.k. au-
tomatsäkringar.

Stora volymer, dock aldrig i närheten av 
proppsäkringarna, har Ifö skapat med de 
olika porslinsocklar som sedan 60-talet ut-
gör bas för företagets belysningsarmaturer. 
Här talar vi om volymer på drygt 100 000 
per år.

Ifö Electric sysselsätter 35 personer och 
omsätter ca 60 Mkr.

3n�YlJ�PRW�JODV\U�²�.O\ND�L�µUnµ�IRUP�

9LVVW�J|U�GHQ�VLJ�L�PLOM|�

:YjZYjY�BYfk]f�kcYhYj�e]\�n©n�g[`�ÚZ]jghlac&

OPAL

3 storlekar

matt mässing / borstad stål

För mer information se:
www.eglo.com

eller ring: 0340-62350549496 LONCINO
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NATURLIGTVIS BERÖR denna problematik också 
belysningsbranschen, vars varuutbud inte 
minst på hemsidan till mycket, mycket stor 
del produceras i Fjärran Östern, främst i 
Kina.

Företagens samhällsansvar fokuseras i 
GH�ÁHVWD�GHODU�DY�YlUOGHQ�RFK�Gn�XQGHU�EH-
greppet CSR, på engelska Corporate Social 
Responsibility. Inom ramen för detta för-
väntas företag ta ansvar för hur de påverkar 
samhäller ur såväl miljömässiga som sociala 
och ekonomiska perspektiv.

CSR är alltså ett internationellt begrepp, 
men det hindrar inte att man på olika håll i 
världen tolkar dess innehåll lite olika. För 
gemene man, inte minst i Sverige, förefaller 

viss tyngdpunkt ligga på den enskilde arbe-
tarens villkor. Och då inte bara i form av 
lönenivå utan också risken för att exponeras 
för exempelvis farliga kemikalier i kanske 
arbetsmiljöer som brister i ergonomi och 
annat. 
'HW�ÀQQV��LQWH�PLQVW�L�PHGLD��RFNVn�VWRU�

vaksamhet kring problemet med barnar-
bete.

För att säkerställa åtminstone en positiv 
utveckling för medarbetare hos, och miljö 
kring, tillverkare i lågprisländer sker på oli-
ka sätt återkommande kontroller. Svenska 
jätteföretag såsom IKEA och HM hanterar 
detta genom att på egna initiativ anlita olika 
kontrollorgan.

I denna jämförelse lite mindre företag, 
RFK�Gn�NDQ�GHW�KDQGOD�RP�VnGDQD�PHG�ÁHUD�
hundra miljoner kronor i omsättning, kan 
genom att ansluta sig till internationella or-
ganisationen BSCI, Business Social Comp-
liance Initiative, få hjälp med kontroller ute 
på fältet. 

Bland svenska aktörer i belysningsbran-
VFKHQ� ÀQQV� L� %6&,�0DUNVO|MG� YLD� lJDUER-
laget Vätterleden, Star Trading, byRydéns 
och K-Fab.

Organisationen har tillkommit genom 
initiativ från näringslivet. Verksamheten 
ÀQDQVLHUDV� JHQRP� DYJLIWHU� XWLIUnQ� RPVlWW-
ningsnivå. Företagen formulerar en mål-
sättning i sitt CSR-arbete och väljer de fö-

8WÁ\WWQLQJHQ�DY�SURGXNWLRQ�IUnQ�6YHULJH�WLOO�DOOWPHU�DYOlJVQD�OlQGHU�VlWWHU�I|UHWDJHQV�
DQVYDU�XU�IUlPVW�HNRQRPLVND��PLOM|PlVVLJD�RFK�VRFLDOD�SHUVSHNWLY�L�IRNXV��'n�RFK�Gn�
G\NHU�XSS�L�PHGLD�XSSJLIWHU�RP�KXU�I|UHWDJ�L�HWW�HOOHU�ÁHUD�DYVHHQGHQ�PLVVEUXNDW�GHW�
XQGHUOlJH�SURGXFHQWHU�RFK�GHUDV�DQVWlOOGD�L�IMlUUDQ�RIWD�EHÀQQHU�VLJ�L��)|U�GH�EHU|UGD�
I|UHWDJHQ�NDQ�VnGDQD�DYVO|MDQGHQ�In�|GHVGLJUD�I|OMGHU��'H�DOOUD�ÁHVWD�NRQVXPHQWHU�
YlUGHUDU�DWW�NXQQD�N|SD�ELOOLJD�YDURU�PHQ�lU�RFNVn�DQJHOlJQD�DWW�GHQQD�|QVNDQ�LQWH�
LQQHElU�RULPOLJD�YLOONRU�I|U�GH�VRP�SURGXFHUDU�

retag man med hjälp BSCI vill hålla koll på.
– Det handlar om ens egen önskan om att 

människor i olika positioner i produktions-
kedjan skall ha en så dräglig tillvaro som 
möjligt säger Tommy Granström, vd i K-
Fab Scandinavia. Sedan kommer också krav 
från våra kunder som vill att de produkter 
de som återförsäljarled erbjuder tillverkats 
under justa förhållanden.

+XU�&65�XSSIDWWDV�RFK�WDU�VLJ�XWWU\FN�L�HWW�I|UHWDJ�
nWHUNRPPHU� YL� L� QlVWD� QXPPHU� DY�+(0/-86��
Gn�0DUNVO|MGV� YG��'DQLHO�3HWWHUVVRQ�� JHU� VLQ� V\Q�
Sn�lPQHVRPUnGHW�RFK�SHUVRQOLJD�UHÁHNWLRQHU�NULQJ�
LQGXVWULDOLVHULQJ�L�Q\DUH�SURGXFHQWOlQGHU�

Vi på Norrsken Design söker en kompetent och driven provisionssäljare till vår  
omtyckta KRISTALL och TIFFANY kollektion. 

Distrikt: Södra Sverige  (Även Danmark och Finland)  

Referenssäljare: Bengt Langegård  0703-604150 

Norrsken Design specialiserar sig på klassisk belysning med fokus på både kvalitet och pris.  

Vi på Norrsken Design har mångåriga erfarenheter med belysning och interiör 
trots att vi är en ung leverantör som grundades 2013.  

Vår kundgrupp är enbart riktad mot belysnings och möbelfackhandel.   

Är du intresserad av att bli återförsäljare för våra produkter? 

Titta in på vår hemsida för att se hela vår kollektion eller ring oss.                   
          
Med vänliga hälsningar: Daniel/Chaoyi   

     Tel: +46 26-120 200                          www.norrskendesign.com                      info@norrskendesign.com                          
             

Ny hungrig 
leverantör

Daniel Pettersson,   
YG�0DUNVO|MG�$%�

Fjärran produktion ställer krav
på kontroll av arbetets villkor >glg2�BYf�L¹n]



25•@=EDBMK24•@=EDBMK

H��FQ9�BG::

GUNNAR PERSSON
DISTRIKSANSVARIG
Närmast kommer Gunnar Svensson från vit-
varusidan men rollen som distriktsansvarig för 
belysning i mellersta Sverige hos Ifö Electric 
innebär för honom en come-back i ljusbran-
schen. Hans tidigare erfarenheter av belysning 
hämtade han hos Philips och Noral. I den 
senare rollen gällde det, som nu, att främst 
arbeta mot föreskrivande led. 
Gunnar är bosatt i Jönköping och lägger gärna 
ledig tid på golfbanan eller i gymmet.

TOBIAS FLENSBURG 
K�DB9J=
Tobias Flensburg har en gedigen erfarenhet som säljare, inte minst med anknyt-
ning till belysning. Dock inom ett lite speciellt område, scenbelysning, som han 
jobbat med i 14 år. Han har också själv äntrat de scener han varit med att belysa. Då 
som hårdrockare, bl. a i bandet Hellshakers.  Det blev så sent som i april en skiva 
innan han nu med all kraft skall ägna sig åt säljuppdrag för Eglo i Stockholm och 
delar av Mellansverige. Tobias är bosatt i Västerås.

www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00  

TIDLÖS DESIGN • KLASSISKA MATERIAL • SVENSKT HANTVERK

Det enkla är det sköna.

www.airam.se

DECOR 360 OPAL

3vuotta
år
aastat
year

YM
PÄRISÄTEILEVÄ

| RUNTSTRÅLANDE

|LAIAVALGUSJA
OT
US

EG
A
|
FU

LL
BE
AM

|

De unika egenskaperna 
med Decor 360 är dess 360° 

ljusfördelning. De opala 
lamporna bländar inte, utan 

ger ett jämnt, fint ljus.
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FREDRIK LINNÉ
K�DB9J=
Ny hos Eglo är Fredrik Linné 
som inledningsvis skall ägna en 
hel del tid åt Eglos varugestalt-
ning ute i butikerna, men också ta 
hand om försäljningen inom sitt 
område, delar av Mellansverige. 
Närmast arbetade han som instal-
lationstekniker inom området 
kameraövervakning. Fredrik bor 
i Halmstad, där han inte minst 
uppskattar närheten till en mängd 
golfbanor.

NOTERAT

LARS WAHLÉN
>¤JK�DBFAF?K;@=>
I takt med sin goda utveckling förstärker 
Aneta Belysning AB sin säljorganisation 
genom att ge Lars Wahlén rollen som 
försäljningschef med totalansvar för den 
svenska marknaden. 
Lars har arbetat på Aneta sedan 2010, de 
senaste åren som Key Account manager.
Han bor tillsammans med familj i värm-
ländska Skoghall. Till hans intressen hör 
idrott, matlagning samt att fostra sina 
hundvalpar.

@=EE=L�NAFF9J=�A�@=L�@9F<=D
Branscher som bygg och möbler sticker ut i den 
statistik HUI presenterat för första halvåret 2016.
Sällanköpshandeln i sin helhet ökade under de sex 
månaderna med 5,2 %, men ännu bättre gick Järn 
och bygg, + 7,9 och möbler med + 6,1 %. Det görs 
ingen egen mätning för belysningssidan, men det 
ÀQQV�DQOHGQLQJ�WUR�DWW�RFNVn�GHQQD�GUDJLWV�PHG�L�
det ökade intresset för hemmet.
Som en förklaring till de goda siffrorna pekas på 
inte minst det låga ränteläget. Just när det gäller 
ÀQDQVLHULQJVVLGDQ�ÀQQV�LQI|U�IUDPWLGHQ�HWW�RURV-
ämne, nämligen amorteringskravet på bostadslån. 
Det tar av konsumtionsutrymmet för en del och 
kan också innebära att omsättningen på bostäder 
minskar.
Hos HUI spår man dock en fortsatt god handel 
med en helårsprognos på + 4,0 % i löpande priser.
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Någon gång tidigare i denna tidnings 17-åriga historia har det hänt att denna fått ett lite förändrat utseende. En del läsare lägger märke till 

k«\Yfl$�Yf\jY�_«j�\]l�`]dl�^¹jZa&�Fm�lYj�na�]ll�dacfYf\]�kl]_�a_]f�g[`�`ghhYk�_an]lnak�Yll�\]l�kcYdd�mhhkcYllYk�h«�\]�Û]klY�`«dd&�Kb©dncdYjl�©j�

\]l�nacla_Ykl]�a�]f�la\faf_�aff]`«dd]l�%��kfmk�©j�kfmk�ge�©f�a�_qdd]f]�\gkgj�$�kge�?mklY^�>j¹\af_�]f�_«f_�k«�cdgcl�h«h]cY\]&

A�kca^l]l�hYkkYj�bY_�h«�Yll�lY[cY�;`jaklafY�D]naf%Dmf\Z]j_$�kge�k]\Yf�klYjl]f�kl«ll�^¹j�@=EDBMK�_jYÚkcY�\j©cl$�e]f�kge�fm�\jYj�ka_�laddZYck&�

@]ff]k�]^l]jlj©\Yj]$�Gn]�CYdf$�cdan]j�af�a�jgdd]f�]^l]j�dacfYf\]�mhh\jY_�^¹j�klgjY�afj]\faf_k^¹j]lY_�kge�CaffYjhk�g[`�:gdgf&

<]l�`Yf\dYj�Yddlk«�ge�_jYÚkc�^gje_anfaf_$�\©j�\]l�k]fYj]�gj\]l�Yn�e«f_Y�^¹jZ]`«ddk�bmkl�ljq[ckYc]j�g[`�h«�YffYl�k©ll�^¹je]\dY\]�Zm\kcYh&�

<]l�^¹j�eaf�lYfc]�ladd�gj\]l�\]ka_f$�kge�\]kkY�\«�nadd�^¹jZ]`«ddY�ml^gjefaf_]f�Yn�]p]eh]dnak�Zjmck%�g[`�hjq\fY\k^¹j]e«d&

Att ordet design kommer från latinets designo borgar ju om inte annat för att begreppet är urgammalt. I vår vokabulär dock betydligt 

yngre. Åtminstone om jag drar mig till minnes då jag på den lokaltidning jag då arbetade på var med om att göra en specialbilaga kring 

just begreppet Design under temat Design -65 om nu årtalet är det rätta. Eftersom tidningen hade sitt säte i Borås kretsade mycket kring 

l]plad�g[`�cgf^]clagf$�kge�\«�e]j�©f�a\Y_�nYj�klY\]fk�`mnm\f©jaf_&�Kb©dnY�gj\]l�\]ka_f�nYj�\g[c�^¹j�e«f_Y�l©eda_]f�fqeg\a_l�g[`�\©je]\�

svårhanterat och bl.a. de företagsledare jag intervjuade växlade i dess uttal. Någon betonade ”g” och en annan envisades med att kalla 

denna ”nymodighet” för ”desugin”. 

En framgångsrik företagsägare avvisade min fråga om en intervju kring design tydligt men klart: - Det är inget vi håller på med här…

Oavsett hur begreppet uppfattas så har såklart människan från det hon började göra enkla verktyg på bronsåldern designat. D v s haft en 

tanke på hur det planerade donet skulle se ut för optimal användning. 

Idag är designers uppdrag bredare än någonsin. Det handlar inte bara om att skapa en vacker form och lätthet i användningen utan lika 

eq[c]l���g[`�cYfkc]�afl]�eafkl���`©fkqfklY_Yf\]�a�eYl]jaYdnYd�g[`�^¹jZjmcfaf_�Yn�bgj\]fk�©f\da_Y�j]kmjk]j&

Det här var egentligen en ganska lång väg till kärnan mina rader. I vår bransch ser jag ett tydligt uppvaknande kring begreppet design 

g[`�afl]�eafkl�nadbYf�Yll�dq^lY�^jYe�cnaffgjfY�g[`�e©ff]f�ZYcge�\]ffY&�<]l�Úffk�bmkl�fm�e«f_Y�kh©ffYf\]�h]jkgf]j�kge�na\�\]l�dY_]l�

sannolikt arbetar med att ta fram produkter som kommer att visas i Älvsjö i februari.

A�\]llY�fmee]j�dq^l]j�na�^jYe�]f�Yn�\]kkY$�`gk�A^¹$�e]f�fa�^«j�g[ck«�e¹bda_`]l�Yll�a�cgeeYf\]�fmee]j�d©kY�

om de som står bakom de nya lamporna.

FYef�kge�^¹j`ghhfaf_knak�Zdaj�j]hj]k]fl]jY\]�f©j�Fgj\akcY�emk]]l�]f�_«f_�mhhj]hYj�kall�l]eY$�

Fgj\akcl�dbmk���ka\Yf�0$�g[`�kge�YjZ]lYj�e]\�`©fkqf�ladd�e©ffakcgj�g[`�eadb¹���k]�ka\Yf�**&

                    
REDAKTÖR´N

                        gorantjader@telia.com

PÅ GÅNG
Lights in Alingsås  30 Sep. - 6  Nov.  www.lightsinalingsas.se

Nattljus i Eskilstuna  21-23 Oktober  www.facebook.com/nattljus

Northern Light Fair  7-11 Februari 2017 www.stockholmfurniturelightfair.se7
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”Quality is remembered 
long after the price  

is forgotten„www.konstsmide.se

För övriga produkter, nyheter samt närmaste 
återförsäljare besök vår hemsida

POTENZA 7971-250 High Power LED

MASSA 7944-370, 7945-370 High Power LED

IMOLA 7928-370 High Power LED

MATERA 7949-370 High Power LED

Moderna utebelysningar
Skapa levande utemiljöer med ljus! Belys fasad och växter med moderna utebelysningar.  
Din trädgård får ett helt nytt utseende och ljuset skapar fina effekter.  
Låt fantasin bli din enda begränsning.



BELID AB  Klasavägen 4, 432 95 Varberg, Sweden. 
Växel +46 (0)340-66 25 00  Kundtjänst +46 (0)340-66 25 01  order@belid.se   www.belid.se 
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