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FÖRENINGEN HEMLJUS MEDLEMMAR

LAMPOR MED ATTITYD
STORLEKAR ÄNDA UPP TILL 44 CM

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.

LE D LIG HT IN G 2017#1

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

Se alla nyheterna på startrading.com
I L LU M I N ATI O N L
ED
SMART LED

DENMARK EL-Design ApS www.eldesign.info
ICELAND PFAFF www.pfaff.is

RING
OCH BESTÄLL
IDAG!

D E C O R ATI O N L E
D
PROMO LED
INTEGRA LED

SWEDEN Star Trading AB www.startrading.com
NORWAY MS Belysning AS www.ms-belysning.no

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 decenniers 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 områden 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 reningsanläggningar. 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 underleverantörer. Det resulterade i det fallet i en 8-procentig prishöjning i nästa led.
Att de kinesiska arbetarna har rättmätiga krav på löneförbättringar har säkerligen
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 nedskrivning av egna valutan mot USD Kina gjort neutraliserar inte fullt ut prisspiralen.
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.
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”.
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.
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SPOTLIGHT LED

FINLAND

• A-Grossisten AB Helsingborg
• AH Belysning AB Tibro
• Airam AB Häradsbäck
• Aneta Belysning AB Växjö
• AB Belid Varberg
• BLP-Listen Hudiksvall
• Brilliant, Gnarrenburg, Tyskland
• EGLO Sverige AB Varberg
• Frinab Fristad
• Globen AB Svenljunga
• Gnosjö Konstsmide AB Gnosjö
• Hallbergs Belysning AB Viskafors
• Herstal A/S Odense
• Ifö Electric AB Bromölla
• K-fab Sverige AB Sundsvall
• Konsthantverk AB Tyringe
• LampGustaf AB Kinna
• Markslöjd AB Kinna
• Norlys AB Strömstad
• Norrsken Design, Gävle
• Oriva AB Bredaryd
• Pholc AB Bankeryd
• Philips Consumer Lighting Stockholm
• PR Home of Scandinavia AB Borås
• AB Rydéns Gnosjö
• Star Trading AB Svenljunga
• Texa Design AB Helsingborg
• Unison AB Häradsbäck
• Watt & Veke AB Stockholm
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BESÖK OSS PÅ

NORTHERN LIGHT FAIR
VI SES I MONTER

C 09:40 & C 09:41

VILL DU HA ETT EGET EX?
VILL DU HA ETT EGET EXEMPLAR AV HEMLJUS?
ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM BORDE HA TIDNINGEN
MEN SOM SAKNAR DEN? HÖR I SÅ FALL AV DIG TILL
FÖRENINGEN HEMLJUS OCH LÄMNA NAMN OCH ADRESS.
RING PÅ 08-566 367 00 ELLER MAILA TILL INFO@HEMLJUS.SE
PRENUMERATIONEN ÄR KOSTNADSFRI.

Tomas van der Kogel
VD Texa Design
och mångårig aktör i belysningsbranchen
5 •HEM LJU S

Cykelturen som gav
Monika Mulder
en kreativ plattform
Foto: Jan Töve

GÅR NI OMKRING med schablonbilden av en designer
som en bohemisk konstnär med ambitioner att enbart 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 tonar fram en ytterst strukturerad och välorganiserad
yrkeskvinna mitt uppe i att förverkliga den yrkesmässiga 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 fackbok 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 industridesigner.
Sagt och gjort – planerna förde henne så småningom till Design Academy i Eindhoven som bl.
a. hade Philips som samarbetspartner. Efter avslu-
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tad utbildning handlade det om att skaffa praktik.
New York, Barcelona eller Milano så lockades hon
av Sverige och då självklart IKEA. I hennes bakhuvud fanns lite av misstanken att i de tre världsstäderna 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 förkovran i yrket.
och snart var det dags att packa väskan för en sverigeresa. Från Älmhult ringde man för att fråga efter
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 Älmhult.
hon.
– När jag insåg att det i själva verket var huvudor-

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 designkontor från halv sju på morgonen till
sena kvällen.
Kombinationen kreativitet och arbets-

anställning på designkontoret, avdelning
accessoarer.
– Då handlade det om så vitt skilda objekt som dörrknoppar, skåphandtag och
soptunnor.
Trots snabba sortimentsväxlingar hos
kvar i kollektionen. Bland lampor en med
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.
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. Liksom skålarna Stockholm, i två storlekar,
den ena i rostfritt stål, den andra mässingfärgad.
2007 kände Monika att det var dags att stå
de hon egen designstudio. Återkommande
uppdrag från IKEA var en bra grund, men
snart ville Monika Mulder bredda sitt register av uppdragsgivare.
Stockholm Furniture & Light Fair var ett
självklart forum i jakten på dessa.
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Transforming
Moods

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 samarbete med Monika Mulder.
Kinnaföretaget uttryckte en önskan om
produkter främst med sikte på hotellmarknaden. 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

Den del av mässan hon inte minst ser
raka soffor.
– Andra önskeuppdrag?

entrétorget.
– Han är en av de jag följer och gillar, be-

dukter som skulpturala.
Nu ser Monika Mulder fram emot ett besök på Stockholm Furniture & Light Fair.
ner se allt. Men, visst skulle jag gärna se all
belysning samlad. Vissa går ju inte in i Challen.

Som sagt – holländskan som tidigt kom
att känna sig hemma i Sverige tar gärna sig
an nya utmaningar. Kanske rent av en julbelysning.
vara färgrikt eller blinka.
Bara så alla vet.

– Men, hur fungerar det att ”tjäna två
herrar” frågar vi Monika.
dragsgivare berättar i grova drag vad man
önskar från mig och jag blir därför väl ”inlinad”.
Bland de armaturer Monika Mulder ritat
för de båda företagen har hon ett par egna
favoriter.
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.

Foto: Jan Töve

men det verkar vara ett område som mutats

New Logo | New Website | New Colleagues | New Collection 2017 | Same Spirit
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Northern Light Fair C04:41 - Welcome!

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 inredning. 700 utställare från drygt 30-talet länder visar upp sig för en publik med intresse
för såväl offentlig miljö som hemmiljö.
Stockholm Furniture & Light Fair är
världens största mötesplats för skandinavisk design. Som vanligt innehåller denna
en mängd inslag och aktiviteter utöver de
rena produktpresentationerna.
Nytt för året är Light Shop, en pop-upbutik på 80 kvadratmeter placerad vid östra
entrén. Här har trendgurun Stefan Nilsson

och hans team, Trends & Friends, sammanställt 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
house. Som namnet kanske antyder är det
ett ”växthus” dit unga, ännu ej etablerade
designers och designskolor efter ett juryurval, inbjuds att visa sina verk och idéer.
house under mässveckan, både besökare
och utställare, menar Cecilia. Här hittar
man morgondagens branschfolk och ser

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!

många nya spännande och experimentella
produkter. Här har många duktiga talanger
premiärvisat sina alster för branschen och
är idag stjärnor.
att se den installation som spanske konstnäentrétorget. 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 Isabella Morrone ”gudomlig” mat. Detta i en
miljö som utformats av prisbelönta Note
Design Studio.
I fjol instiftades priset Editors´ Choice
där en trio redaktörer från välrenommerade
olika kategorier. Särskilt noterbart är att alla
de tre segrarna gick till företag och produkter med anknytning till belysning.
Till bästa monter utsågs italienska belysningsföretaget Foscarini. Bästa produkt
blev berlinbaserade designerns, Dirk Winkels, 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.

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

2016

Föreningen Hemljus
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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 förändringar. 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 Innovative Retailing vid Högskolan i Borås.
Kanske inte så märkligt att denna institution hamnat i ”Knallebygden”, ett väl moget handelscentrum. I det långa perspektivet 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 forskningsuppdrag kring handeln i såväl Sverige
som på EU-nivå, låter kanske lite drastisk
i sina ofta tvärsäkra påstående, men efterrymmer 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
stad. För unga människor är det idag inte

Foto: Jan Töve

effektivitet och produktivitet. Ta till ett
”anorektiskt” beteende, exempelvis genom
att spara och pressa inköpspriser. Fler kamMalin Sundström. Och givetvis hålla koll
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 kunskap 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 ”glädjeköp” och ”orkaköp”. Bland de förstnämnda
nat som förgyller livet. Där är konsumenten
beredd att lägga mera tid på att söka i olika
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 skapa förutsättning för att exempelvis minska
dyrbara affärsytor.
– Många borde kunna krympa sina butiksytor och styra över en del av handeln
13 •HEM LJU S

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 ”installerat och klart”, menar Malin. Av många
Den tjänsten är mycket svårare för en avlägsen leverantör.
ur den forskning som på olika håll, bl.a. i
Borås, bedrivs kring handel och konsumentbeteenden.
kring de olika konsumenttyperna i det nya
köplandskapet.

Foto: Jan Töve

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 ”glokal”. Inget binder längre konsumenten till
att köpa sina skor på hemmaplan. De kan
lika gärna handla direkt från en återförsäljare 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 fackhandlare som i en eller annan form vill leva
vidare?

Trendgurun:
En snygg lampa viktigare
än en snygg soffa

och kanske kasta ljus och skuggor.

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,
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
helt vårda och bygga på utifrån vår långa
historia.

I SNART TVÅ DECENNIER har vitt och ljusa nyanser varit förhärskande i de svenska hemmen. Men - nu skall det bli ändring på det.
Stefan Nilsson, trendkonsult, är den som
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 inredningsstil – Art dèco. Som alltid, för att
en trend skall växa sig stark, krävs väl exponerade exempel.
gång på hotellsidan. Exempelvis på hotell
Haymarket by Scandic i gamla PUB-huset
vid Hötorget i Stockholm. Här kan vi sjunka 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 identitetrent av bli samtalsobjekt.
Armaturerna skall alltså vara iögonfal-

KLASSISKT I NY TAPPNING

Fortsätter i samma stil

Foto: Kristofer Samuelsson

– En snygg lampa kommer att vara viktigare än en snygg soffa, utbrister Stefan.
Tiffanylampan var ett mycket synligt inslag 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 också att få plats.
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Och varför svänger då trenden?
om att vår livsmiljö är mycket rationell och
gör att vi söker oss till det känslomässiga.
Vi vill stänga ute en dyster verklighet präglad av inte minst krig och miljöförstöring.
Det är ämnen man inte diskuterar i en sådan här miljö.

ETT ANNAT FÖRETAG SOM med tillförsikt kan
se tiden an efter Stefans Nilssons spådom
är Karlskrona Lampfabrik, Sveriges äldsta
i gång varande, tillverkande, belysningsföretag.
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 omsättningen, från nio till 18 Mkr. Dessutom
med god lönsamhet.
– Oavsett strömningar så uppfattar vi ett
stigande och långsiktigt intresse hos konsumenterna för kvalitet. Dessutom blickar
många på vår historia, säger Valdemar
Skantze, vd i Karlskrona Lampfabrik. Trenden, som gynnar oss, tror jag är långsiktig.
Vi drar nytta av konsumenternas miljömedvetande som innebär att de föredrar det
som kan leva länge framför billiga produkter med kort livslängd.
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DETTA ÄR
ART DÈCO

DEW DROPS

LIGHT CHAINS IN A NEW WAY
728-16, 728-17

ART DÈCO ÄR EN arkitektur-, konst- och formgivningsstil från tiden mellan 1920 och början av andra
världskriget. Den exponerades brett på världsutställningen i Paris 1925. Art dèco var en tydlig reaktion 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 hämtades 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 tekniska framsteg.
Ett känt exempel inom arkitekturen är Empire
State Building i New York och den klassiska mönsterbilden intill.

i den absoluta eliten

INREDNINGSDETALJEN FÖR

ÅRETS ALLA
FESTER

728-18, 728-19

728-16, 728-17

728-26

728-32

SVERIGE Star Trading AB www.startrading.com
FINLAND
NORGE MS Belysning AS www.ms-belysning.no
DANMARK EL-Design ApS www.eldesign.info
ISLAND PFAFF www.pfaff.is
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EN LAMPBUTIK
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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 likhet 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 butiksförsäljningen med handel via en mycket väl
utarbetad sajt.
mat Lampans snabba omsättningsutveckling. Denna har främst möjliggjorts genom
inträdet på nätet men samtidigt har omsättningen i butiken stigit, om dock inte i
samma takt.
Veckans Affärer mäter alltså utvecklingen under 2016 och tre föreliggande
bokslutsår. Man fokuserar då på tre kriterier – 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. Vinstmarginalen, 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 konsumtionsledd och på årets superlista är det sällansköps- och dagligvaror som ökat mest,
säger Per Weidenmann, senior analytiker på
Bisnode, som gjort undersökningen i samarbete med Veckans Affärer.
Vi frågar hur Lampan kan visa denna utveckling.
– Självklart handlar det om kombinationen butikshanel och e-butik, säger Anders
Sjöberg, som tillsammans med sin fru, Barbro, 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 separata 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-

17 •HEM LJU S

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 marknadschef 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.
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 företaget utsågs, framstår i skenet av placeringen
bland Superföretagen 2015, som välmotiverat.

och Rydéns. Sida vid sida med världskända
märken som ofta tar ordentlig plats i exklusiva inredningsmagasin.
Att sälja det som mestadels ligger i högre
prissegment kräver en speciell säljinsats. I
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 önslångsiktiga kundrelationer även om vi sysslar med sällanköpsvaror.
– En nöjd kund skaffar genom ”mun-

Revisorsämnet
som blev
kreativ ljussättare

är svårt att peka ut ”genomsnittskunden”,
om par i medelåldern som står i begrepp att
skaffa nytt boende. Och vi ser också nästa
generation söka sig till oss.
Marknadsföringssatsningar i storlekssåväl dagspress som rena inredningsmagasin även om de senare genom sin riksspridning kanske ger en lite mera svårutnyttjad
träffbild.
form och genom att frun, Liselotte, numera
arbetsdag underlättats. Därför ser han med
tillförsikt fram mot att utveckla sitt affärsöverallt”.

Foto: Jan Töve

MED ETT NÄSTAN 20-ÅRIGT perspektiv ligger det kanske
den starkt nischade belysningsbutiken Light Art
som ung var han starkt intresserad av design och
inredning och inte minst då lampor. Mot den bakgrunden ter sig den ursprungligt planerade yrkesbanan, som skulle leda till en revisorsroll, något märklig. 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 stimulerar människor i dess vardag.
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karriären. Ett sätt att närma sig en värld lik den han
nu yrkesmässigt verkar i var att jobba som projektledare 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
han sökte.
väldigt få handlare tycktes vara intresserade av att
Därför var inriktningen av hans butik tidigt tydlig
och klar. Han skulle sälja produkter som inte minst

designmässigt stack ut. Ursprungliga butiksläget, i göteborgska Vasastan och nära
stadens ”citynerv”, Avenyn, innebar att de
lerier. Lördag var den dag i veckan då göteborgarna ägnade sig åt att besöka dessa och

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

– Det var stundtals kämpigt att som ensam i butiken då på ett bra sätt kunna ta
hand om alla de kunder som klev över trös-

i så många andra butiker. Det innebär dock
ingalunda att många väl etablerade svenska

allt som på räls, men den blygsamma omsättningen ökade 5 – 10 % per år. Nu ligger

Mölndalsvägen har det mesta hamnat på
budet har stärkts, men fortfarande handlar

med ofta tämligen avgränsade sortiment.
Här hittar vi bl. a. produkter från AH,
Maxel, IFÖ, Texa, Konsthantverk, Belid
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PÅ NYA JOBB

Jonas om:
Rollen som icke kedjeanknuten butik:

JESPER VIKBERG
KEY ACCOUNT MANAGER
Inom kort tar Jesper Vikberg
rollen som Key Account Manager hos Airam. Han är utbildad elektriker med lång erfarenhet av olika säljuppgifter,
senast hos EEL Teknik. Han
kommer främst att bearbeta
regionen Mälardalen/Östergötland utifrån sin hemmabas
i Finspång. I östgötaorten är
han mitt uppe i ett husbygge, varför det stora fritidsintresset,
nusbarn.

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 inredningsbutiker 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

Välkommen till C06:40
på Northern Light Fair

Vi ses i
monter
C04:40
EGLO connect

JONAS FRYKMAN
SÄLJ- OCH MARKNADSCHEF
Sedan årsskiftet är Jonas Frykman sälj- och marknadschef
hos byRydéns. Han har en gedigen erfarenhet i olika ledande
roller på marknadssidan hos
bl.a. Coca-Cola och chokladtillverkaren 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
Bosättningsorten Anderstorp passar väl med tanke på närheten till slalomanläggningen Isaberg där han kan utöva favo-

CHRISTOFFER KIHLSTRÖM
SÄLJARE
Nyligen började Christoffer
Kihlström som säljare och
merchandiser hos Eglo Sverige AB. Han tar ansvaret för
mellersta Sverige som också
innefattar Stockholmsområdet.
Sina erfarenheter som säljare
har han hämtat dels i mobiltelebranschen, 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.
2 0 •HE M LJ U S

Light, the way you want it.
eglo.com/connect
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Det enkla är det sköna.
TIDLÖS DESIGN • KLASSISKA MATERIAL • SVENSKT HANTVERK

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 lottdragning 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
www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00

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 konsumenttidningen Råd och Rön ett omfattande test av ett
drygt 40-tal ljuskällor. Alla med E-27-sock859 lumen, vilket innebär att de täcker de
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 vardagsrumstaket.
Råd och Rön har testat utifrån tre paraDet samlade betyg man härigenom får
anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst
och 100 bäst. Störst vikt lades vid ljuskvalitet och ljusutbyte som vid sammanräkning
gavs dubbelt så stor genomslagskraft som

År efter år... BÄST I TEST

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

www.airam.se
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I begreppet ljuskvalitet betygsätter man
hur bra lampan återger färger korrekt samt
hur väl informationen på förpackningen
överensstämmer med uppmätta värden.
väl angett värde på förpackningen stämmer överens med det verkliga värdet. Under
begreppet ljusutbyte betygsätts hur mycket
ljus lampan genererar av energin den använder.

Återigen kan Airam på sin produkt sätta
prestigefyllda etiketten ”Bäst i test”. Detta

möjliga.
porna ljuskällorna är alltså att de alla har
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 Oslampa, 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 vän23 •HEM LJU S

der sig till konsumenter, fäster sina läsares
uppmärksamhet på att långt ifrån alla LEDlampor 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
nik. I denna test avstod Råd & Rön från att
prova hållbarheten. Främst motiveringen
att de aktuella produkterna har dokumenterat 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 någon ”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.

KUNDE GÅTT RIKTIGT ILLA
Livsfarliga LED-lampor
plockas bort från marknaden
ELSÄKERHETSVERKET, DEN MYNDIGHET som vakar över elsäkerheten i landet, hittar löpande elprodukter som
är bristfälliga ur säkerhetssynpunkt. Ibland kan anmärkningarna vara av sådant slag att man nöjer sig
med att uppmana tillverkare eller leverantör att upphöra att sälja berörd artikel, men ibland tvingas man
ta till ”storsläggan”.
Nyligen hittade man två undermåliga LED-lamget 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
spektör på Elsäkerhetsverket.
I nuläget vet man på myndigheten inte hur länge
lamporna funnits på marknaden eller i hur stor omfattning de sålts. Detta eftersom företaget ännu inte

NU HAR HAN TILLGÅNG TILL de bästa laboratorierna i landet, men från början var det pojkrummet som var
experimentmiljö för Svante Pettersson, som i detta
ljus.
Det handlar alltså om en av landets mest kända
auktoriteter på ljus, Svante Pettersson. Med ett brinnande intresse för ljus och visualisering av detta sedan barnsben.
Skoltrötthet gjorde att han inför val av gymnasielinje fastnade för en tvåårig sådan, nämligen till
elektriker. Efter fem år i yrket kände han att kroppen 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.

inga uppgifter om huruvida någon skadats.
– Sett till vad vi konstaterat i den tekniska utredningen är det bara en slump att ingen kommit till
pekar att bristerna i de aktuella produkterna skulle
kunna orsaka såväl elchocker som bränder.

Monter C06:29
A-Grossisten AB / AG Home & Light

inte minst för hans stora inlevelseförmåga när det
gäller att berätta och undervisa om ljus. Antingen de
gäller ljusproffs eller ljuskonsumenter i gemen – de

Interior since 1972

Box 16012 • S-250 16 Helsingborg
Showroom: Stenbrovägen 26 • S-253 68 Helsingborg
Sweden
info@a-grossisten.se • Tel +46 (0) 42 380 480
www.aghl.se
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sierats av Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för belysningsteknik och uppmärksammats världen över.
Foto: Agneta Tjäder

hans intressanta tankar om ljus.
Interior since 1972
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ljusets språk

en lampas röst
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Det är aldrig för sent att skaffa sig nya vanor. Bra eller dåliga.

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

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.

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 bemötande till vår omgivning.

REDAKTÖR´N
gorantjader@telia.com

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 2017

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.

Cato oxidgrå spotlight | Ny färg | Upplev Cato serien på www.belid.se
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PESCARA 7989-250

2373-800

3525-800

BOLOGNA 7530-750

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
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Gnosjö Konstsmide AB, Box 54, 335 22 Gnosjö, Tel. +46-(0)370-33 20 00
Gnosjö Konstsmide AB, Box 54, 335 22 Gnosjö, Tel. +46-(0)370-33 20 00
Gnosjö Konstsmide A/S, Box 54, 335 22 Gnosjö, Tel. +46-(0)370-33 20 00
Konstsmide Finland OY, Tiilipojanlenkki 4, 01720 Vantaa, Tel. +358-(0)9-224 26 60

www.konstsmide.se

