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UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA - 2015
Branschtidningen Rateko ges ut av Ola Larssons aktiebolag,
Eor AB, i samarbete med branschorganisationen ElektronikBranschen och distribueras till leverantörer inom hemelektronik och vitvaror/småel, samtliga butiker inom AudioVideo,
Digitalbutikerna, Electra Gruppen, El-Giganten, Elkedjan,
ELON, Elspar, Euronics, Hemexperten, Hemmabutikerna,
Media Markt, NetOnNet och SIBA, samt till fristående handlare. Tidningen distribueras också till alla telekombutiker inom
Dialect, The Phone House, 3, Ring Up, Telenor och Telia, samt
till alla Cant-auktoriserade tekniker, större aktörer inom spelbranschen, serviceverkstäder, skolor, bibliotek och privatpersoner.
Upplagan är 5 300 exemplar och utgivningen är 6 nummer/år.

Branschtidningen har funnits i 72 år och hette 1943-1954 ”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” och 2010-2013 ”ElektronikBranschen”. Från 2014 heter den återigen ”Rateko”.

ANNONSPRISLISTA 2015

UTGIVNINGSPLAN 2015

Annons		
Sex helsidor
Tre helsidor
Sex halvsidor
Tre halvsidor
En helsida
En halvsida

Pris
99 000 kr (16 500 kr per helsida)
59 400 kr (19 800 kr per helsida)
59 400 kr (9 900 kr per halvsida)
35 700 kr (11 900 kr per halvsida)
25 000 kr
15 000 kr

ANNONSINFORMATION
Pris är exklusive moms men inklusive lagstadgad reklamskatt.
Betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta 10 % över
gällande diskonto.
Helsida: 210x297 mm. Halvsida: 210x148,5mm / 105x297mm
Utfallande annons kräver 3 mm utfall på varje sida, vilket innebär att en utfallande helsidesannons skall ha måtten 216x303
mm (de yttersta 3 mm runt de 210x297 mm som kommer
synas skärs bort för att undvika vita kanter kring annonsen).
Annonser skall levereras som högupplösta PDF-filer med
inbäddade typsnitt och bilder (PDF-version 1.5 – 300 dpi)
alternativt som 300 dpi CMYK-bild (helst JPG/JPEG).
Annonser e-postas till ola@rateko.se.
På www.rateko.se finns mer information och där kan man
också läsa branschtidningen i PDF-format.

Branschtidningen läses av ägare, VD, butiks- och inköpschefer,
samt de säljare som förmedlar ert budskap till konsument.
När man annonserar i Rateko skapar man riktad och kvalitativ
exponering till nyckelpersoner i branschen.
Rateko 2015 innehåller information om såväl konsumentelektronik som vitvaror/småel – fördelningen är dock inte 50/50
utan fler sidor handlar om konsumentelektronik än vitvaror.

Nummer
# 1		
# 2		
# 3		
# 4		
# 5		
# 6		

Annonsmaterial		
4 februari		
1 april			
3 juni			
19 augusti		
14 oktober		
2 december		

Utgivning
13 februari
10 april
12 juni
28 augusti
23 oktober
11 december

ANNONSBOKNING / KONTAKT
Är du intresserad av att annonsera i Rateko 2015, eller har
någon fråga om branschtidningen, är du varmt välkommen att
höra av dig via e-post eller telefon.

För annonsbokning: kontakta Ola Larsson
ola@rateko.se
+46 709 30 95 05
---------------------------------------------------------Ola Larsson
Chefredaktör
Rateko / Eor AB
Adress: Eor AB, c/o Ola Larsson
Kristinebergsvägen 8, 1tr, 112 44 Stockholm
Mobil: +46 709 30 95 05
www.rateko.se

----------------------------------------------------------
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Årets första ButiksChefsIndex visar att framtidstron är fortsatt stark i branschen.

Tidigare var Pioneer ett bolag i Sverige. Nu är det tre bolag – och den del av företaget som sysslar med Hi-Fi, hemmabio och hörlurar drivs av tre skåningar.

Ambia Trading Group har förvärvat Björketorparn, som nu blir ett naturligt nav i
koncernens verksamhet – som i huvudsak innefattar detalj- och partihandel med
snabbrörliga konsumentvaror.

Den internationella andelen ökar för varje år - av såväl besökare som media - och
mässan växer i storlek. IFA menar att man nu är ”nr 1 meeting place in the world”.

Hur mycket går det att trycka in i en slimmad design? När Huawei presenterade
sin nya premiummodell P8 fanns en hel del intressanta nyheter under skalet. Både
design och funktioner har alla förutsättningar att utmana de största aktörerna på
marknaden.

TomTom anordnade den 29 april ett pressmöte i Amsterdam, en bit ifrån sitt huvudkvarter, där de berättade om företaget och marknaden. De lanserade nya GOnavigatorer med livstids uppdateringar av kartor och hastighetskameror, MyDrive
(som sammanlänkar mobiler, surfplattor, datorer och navigatorer) och Bandit – en
actionkamera som skall skaka om marknaden.

Christer Johansson, för många känd som Turbo-Krille, har i nästan 50 år varit verksam i och kring elektronikbranschen – de senaste tio åren mestadels utomlands.

Den 5 maj bjöd InSinkErator in till en presslunch tillsammans med Foodlab STHLM
och kocken Gunnar Frykfors. På plats tillagade deltagarna en italiensk trerätterslunch, och nyttjade InSinkErators senaste matavfallskvarn Evolution 200 samt nya
hetvattenkranen 3N1.

Stereo to surround
sound, in seconds
The Philips Fidelio B5 soundbar creates surround sound using wireless detachable
rear speakers and subwoofer. Audiophile drivers and spatial calibration ensures
dynamic, balanced sound. Rears become independent speakers for music anywhere.
Join the obsession at Philips.com/fidelio

Philips Fidelio B5
Wireless surround soundbar speaker

L ED AR E
Stockholm – 12 juni 2015
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www.rateko.se
Branschtidning för fackhandeln inom
Radio, TV, Foto, IT, Telekom, Hushållsapparater och Service.
Rateko ges ut av Eor AB i samarbete
med ElektronikBranschen.
1943-1954 –
1955-2009 –
2010-2013 –
2014-?
–

Radiohandlaren
Rateko
ElektronikBranschen
Rateko

Chefredaktör & ansvarig utgivare
Ola Larsson
tel: 0709-30 95 05
ola@rateko.se
Medverkande
Klas Elm (Ledare, BCI, Snabbindex)
Allan Larsson (ARN)
Anders Lundmark (ARN)
Jan Bjerkesjö (Ultra-HD)
Mats Lundgren (Huawei)
Marte Ottemo (Elkjøp)
Janka Thum (Elkjøp)
Annonsering & prenumerationsärenden
Ola Larsson
tel: 0709-30 95 05
ola@rateko.se
Utgivare
Eor AB
c/o Ola Larsson
Kristinebergsvägen 8, 1tr
112 44 Stockholm
tel: 0709-30 95 05
ola@rateko.se
Tryckeri
PrintOne
Box 379
301 09 Halmstad
tel: 035-16 67 80
info@printone.se / www.printone.se
Rateko – ISSN: 2001-8576
Såväl tidning som tryckeri är
miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Rateko utgivning 2015:
#1 – 13 februari
#2 – 10 april
#3 – 12 juni
#4 – 28 augusti
#5 – 23 oktober
#6 – 11 december
Tidningen ansvarar ej för icke beställt
material. Citera oss gärna, men ange
alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen.
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Utveckling & PA

E

lektronikBranschen som
branschförening jobbar med att
hjälpa företagen på marknaden
(i vart fall de som är medlemmar).
Men vi jobbar också för hela branschens
utveckling långsiktigt. Det är det som kal�Klas Elm - VD ElektronikBranschen
las lobbying eller PA (Public Affairs). För
0704-580
108 - elm@elektronikbranschen.se
vissa låter det skumt och ljusskyggt. Men
(foto: Gordon Andersson)
för mig och andra är det något vanligt
och vettigt. Vi för fram våra åsikter, precis
som de som tycker tvärt om gör. Sedan får de som vi röstat fram fatta beslut. Så funkar
demokratin och har alltid gjort. Beslutfattare lever inte i en bubbla utan har alltid lyssnat
på olika parter, fått underlag från tjänstemän – och sedan tagit beslut.
Det finns mycket som jag skulle vilja driva och påverka, men det har vi inte riktigt
resurser för. Styrelsen i ElektronikBranschen tar årligen beslut om vilka frågor vi ska driva
aktivt och vad jag ska prioritera.
I år är det främst tre frågor som prioriteras i lobbyarbetet.

F

örst och främst är det Kemikalieskatten. Den skrev jag om i förra ledaren.
Det är alltså ett förslag från en utredning om att alla elektronik som innehåller flamskyddsmedel ska beskattas. Hur mycket företagen än gör för att välja
så miljövänliga alternativ som möjligt, ska de ändå drabbas av minst 25 procent av den
tänkta skatten. 4,2 miljarder kronor vill utredaren att detta ska inbringa från våra konsumenter. E-handel från utlandet är dock undantagen! Vad tror ni kommer att hända om
detta förslag blir verklighet?
Risken är överhängande att svensk detaljhandel konkurreras ut av e-handel som transporterar produkterna från andra sidan nationsgränsen. Ingen av oss tror ju heller att en
skatt i Sverige över huvud taget påverkar tillverkarna i valet av kemikalier. Den eventuella
miljönyttan blir alltså noll.

D

en andra frågan vi driver är det Digitala Utanförskapet. Nu när både offentlig och kommersiell verksamhet flyttar över till nätet, riskerar ganska stora
grupper att hamna utanför. Vi arbetar tillsammans med andra för att hitta
modeller för att involvera alla. Någon måste se till att nätverket hemma hos folk fungerar
och att det finns någonstans man kan vända sig när datorn eller surfplattan inte verkar
funka. Och varför inte i den butik som man en gång köpte grejerna hos? Marknaden
och behovet finns, men det är för dyrt för många. Precis om andra hushållsnära tjänster
gjorts tillgängliga, borde också detta område få en bra lösning. Det är viktigare att man
via nätet t.ex. kan få tag på distriktssköterskan, än att det städas i varje hörn varje vecka.

D

en tredje gamla bekantingen är kassettbandsskatten. Det är hög tid att denna
dinosaurie från forntiden äntligen får gå i graven. Just nu pågår sex rättsprocesser mellan Copyswede och branschens företag om en verksamhet som
hör till historien. Vi räknar med att Högsta Domstolen under 2016 kommer att slutligt
avgöra hur dagens lagstiftning ska tolkas. Oavsett hur det går är det hög tid att ändra
lagen, så att skatteverket får agera skattmas, istället för att hemelektronikbranschen ska
göra det. Så det finns att göra. Hoppas att ni har fullt upp också (men ändå hittar tid för
KLAS ELM
en skön semester)!						

Fyra gånger

roligare
TV

Med 3840 x 2160 pixlar har Grundig Fine Arts TV fyra gånger högre
upplösning än full-HD-TV. Den 65” stora skärmen i Ultra HD ger
en enastående hemmabioupplevelse – komplett med fantastisk
ljudkvalitet, användarvänliga menyer och många smarta funktioner.
Läs mer på grundig.se

N YH E T E R

TRÅDLÖS SKÄRMDELNING

Airtame, som har utvecklat trådlös HDMI-lösning för skärmdelning
för företag, har lanserat sin produkt globalt. Efter den framgångsrika
crowdfundingkampanjen skickar Airtame nu ut fler än 22000 enheter
till betatestare och kunder som förbeställt produkten. Samtidigt är
det unga danska företaget redo att lansera sin produkt på marknaden.
– Vi är extremt glada över att kunna lansera Airtame. Efter månader av betatester där vi jobbat hårt med att finputsa lösningen är
vi nu redo att släppa vår produkt. Vi är väldigt tacksamma över den
insats som våra testare och tidiga kunder har gjort. De har bidragit
till att forma den slutliga Airtame-produkten, och vi är nu ett steg
närmare vår vision om en värld med sladdfria möteslokaler, säger
Airtames VD och grundare Jonas Gyalokay.
Airtame är en liten HDMI-sticka som kan sättas in i vilken HDMIbaserad TV eller projektor som helst. Den gör det möjligt för
användarna att spegla sina PC- eller Mac-skärmar och strömma bilder
och presentationer från sina mobiltelefoner och surfplattor trådlöst
– genom att bara installera Airtame-appen på enheten. Airtame har
utvecklats för att tillgodose och förbättra företags digitala kommunikationsbehov. Produkten låter användare strömma till en eller flera
skärmar från vilket operativsystem som helst och har dual wifi.
Trots att Airtame är en företagslösning ligger priset närmare nivån
för andra kända konsumentprodukter, och den kan förstås med fördel
användas även av vanliga privatpersoner.
Prismässigt ligger Airtames lösning alltså i närheten av konsumentprodukter som Apple TV och Chromecast, men samtidigt erbjuder
produkten en rad funktioner som är viktiga för företag. Lösningen gör
att företag kan implementera och hantera många enheter, integrera
dessa med professionella nätverk via WPA2-support eller via en
Ethernet-kabelanslutning samt ansluta direkt till Airtame via den
egna IP-adressen.
Airtame har ingått ett distributionsavtal med EET Europarts. Produkten blev tillgänglig i hela Europa från och med den 2 juni 2015.
– Samarbetsavtalen stärker Airtames ställning i förhållande till våra
befintliga kunder, men de ska i hög grad också bidra till att ge oss tillgång till nya marknader och kundsegment. Det känns fantastiskt att
vi har ingått avtal med två så stora aktörer i två olika regioner, säger
Jonas Gyalokay.
Ifjol genomförde Airtame en mycket lyckad crowdfundingkampanj
på Indiegogo, där över 8 miljoner kronor samlades in från 86 länder
på bara 60 dagar tack vare förbeställningar från kunderna. Det gjorde
Airtame till den mest framgångsrika crowdfundingfinansierade
produkten någonsin i Europa. Under det senaste året har företaget
utvecklat och testat både maskin- och programvara, och löpande
skickat produkter till de första förbeställningskunderna. Dessutom
har Airtame fått över 9 miljoner i riskkapital från SEED Capital och
Libratone-grundaren Tommy Andersen. n
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JABRA LADDAR INFÖR TRIATHLON

Nu börjar upptakten inför Vattenfall World Triathlon Stockholm som
går av stapeln den 22-23 augusti. Stockholm Triathlon anordnar
flera träningskvällar för att coacha triathleter att nå sina mål inför
tävlingen. På plats under kickoffen på Medley-Huvudstabadet fanns
stora delar av partnerfamiljen till tävlingen, däribland Jabra som är
Global Performance Partner till ITU World Triathlon Series 2015.
Kick-offen ägde rum på Medley-Huvudstabadet den 21 maj under
lättsamma former. De hundratalet deltagare som tagit sig till den avgiftsfria träffen fick innan påbörjad träning möjlighet att bekanta sig
med tävlingens partners och dess representanter. Samtliga partners
fick också möjlighet till en kortare presentation där man presenterade sig mer ingående och vad man som partner kommer tillföra till
evenemanget.
Jabra presenterade i huvudsak tre produkter från sin serie av
träningsprodukter – Jabra Sport Pulse Wireless, Jabra Sport Rox och
Jabra Sport Wireless vilka möttes av entusiasm och intresse från
många av atleterna som efterfrågar just hörlurar som klarar av svett
och hårda träningspass och framförallt har en passform som gör att
de sitter kvar i örat under hela träningspasset.
På bilden ovan syns John Bäckström, nordisk försäljningschef Jabra
och Erik Daun salespromotor. n

OM-D E-M5 MARK II I BEGRÄNSAD UPPLAGA

För alla fans av high-end-kameror är 1994 års Olympus OM-3Ti en
klassiker och nu kan du som är samlare skaffa dig en modern version
– en hyllning till dåtidens titan-ikon bland systemkameror. TIPAprisbelönta OM-D E-M5 Mark II har designats om och försetts med en
exklusiv titanfinish som väcker sköna minnen om de gyllene OM-åren
som lagt grunden till dagens uppskattade Olympus Micro Four Thirds
kameror, anger företaget.
Förutom Limited Editions sobra färgton skiljer sig modellen från
standardversionen genom ett specialdesignat OM-D läderband och
ett samlarkort. Kortet är numrerat och har ett citat från den legendariska OM-designern Yoshihisa Maitani. Endast 7 000 stycken Olympus
OM-D E-M5 Mark II Limited Edition kommer att tillverkas, och den
finns tillgänglig från juni 2015. n

NYHE TE R

MOON ÖVERTAR CERVO

Vi har glädjen att meddela att Moon Radio AB övertar Cervo Trading
& Consulting från 1 juni. Efter en tids samarbete mellan Moon och
Cervo angående lager och distribution, är det nu dags att ta nästa
steg. Moon tar över kunder, lager och varumärken från Cervo Trading
& Consulting AB.
Moon genomför en inkråmsaffär med Cervo, vilket innebär att
Moon ej tar över aktiebolaget, utan endast verksamheten. Cervo
Trading & Consulting AB kommer fortsätta ägas av Jörgen Hjort.
Detta innebär även att Jörgen Hjort från 1 juni ingår i Moons organisation. Jörgen är känd för de flesta i branschen sedan lång tid, med
ett förflutet i bland annat Finlux, Boxer, TDK, Sharp, Expert med flera
företag.
Jörgen har de sista fyra åren drivit sitt eget bolag Cervo Trading &
Consulting AB med dess varumärken och kommer fortsätta att driva
samma varumärken, nu från Moon, som Brand Manager.
Detta innebär att Cervos kunder får ett betydligt större sortiment,
allt samlat i en webshop, en leverans och en faktura. Cervos leverantörer kommer nu nå ut till Moons alla kunder, vilka täcker hela
Norden, med dominans i Sverige.
Moon har varit aktiva i branschen i över 80 år och omsatte 36
miljoner SEK 2014. Cervo omsatte 9 miljoner SEK 2014. n

200GB MICROSD-KORT

Nu lanserar Tura Scandinavia AB världens kapacitetsmässigt största
minneskort på den nordiska marknaden. Det är ett 200GB SanDisk
Ultra microSDXC UHS-I minneskort. Med detta kort sker ett genombrott vad gäller kapacitet.
Det har en överföringshastighet på upp till 90MB/sekund så man
kan överföra upp till 1200 bilder i minuten. Detta kort är vattensäkert,
temperaturtåligt samt röntgen- och magnetsäkert. 200GB Premium
Edition är i klass 10 för Full HD videoinspelning och levereras med en
SD-adapter. Kortet är kompatibelt med alla microSDXC kompatibla
enheter. Drifttemperatur -25°C till 85°C. Förvaringstemperatur -40°C
till 85°C. n

1MM TUNN OLED-TV

Den 19 maj anordnade LG Electronics systerföretag LG Display ett
pressevent i Korea, där de berättade om företagets stora satsning på
OLED-teknik för bildskärmar. Under eventet visade LG Display upp en
Wallpaper TV – en ultratunn och böjbar 55-tums OLED-baserad TV
som är mindre än en millimeter tjock och som kan fästas på en vägg
med magneter.
Produkten är än så länge på prototyp-stadiet, men visar tydligt den
enorma potentialen hos OLED-tekniken. LG Display har publicerat en
video från eventet där den extremt tunna panelen visas upp: Klicka
här för att se den.
Prototypen av Wallpaper-modellen från LG Display visar vad konsumenter kan förvänta sig i framtiden. Men redan idag finns TV-apparater med OLED-teknik tillgängliga för konsumenter. LG Electronics
har sålt över 100000 TV-apparater globalt baserade på LG Displays
OLED-paneler, sedan 2013, med fantastisk bildkvalitet med obegränsad kontrast och svärta och extremt tunn profil. I år kommer de första
4K OLED TV att börja säljas i Norden. n

CANAL DIGITAL TOGO PÅ FLER SKÄRMAR

Canal Digital ToGo är TV-operatören Canal Digitals egna streamingtjänst som kombinerar det bästa av två TV-världar: direktsänd TV och
Playarkiv, med fokus på sport och de senaste serierna, filmerna och
TV-programmen från de stora kanalbolagen.
Tjänsten, som först lanserades på iPad hösten 2014 och ett tag därefter på iPhone, har utvecklats steg för steg. I våras togs ytterligare
ett stort kliv framåt då Canal Digital ToGo lanserades på Androidskärmar.
Sedan ToGo lanserades i höstas har både antalet kanaler och
tillgängliga skärmar fördubblats. Idag innehåller Canal Digital ToGo 40
livekanaler, 15 kanaler i veckoarkivet, samt Play-tjänsterna Barnens
SF Favoriter och C More Play. Tjänsten är tillgänglig på mobiler och
surfplattor för både iOS och Android.
Sportentusiasterna är extra bortskämda som kan följa alla sina
sportkanaler även på ToGo-tjänsten, med innehåll såsom Bundesliga, Franska ligan, Superettan, olika mästerskap samt premiumsport
såsom Allsvenskan, SHL, La Liga med mera.
Ännu mer innehåll och funktionalitet finns att förvänta sig för Canal
Digitals kunder framöver.
I sommar lanseras ytterligare funktionalitet:
•
Screencast på både airplay och chromecast.
•
Ett avgränsat och säkert område för barnen med barnprogram
och barninnehåll.
Möjligheten att pausa/stoppa ett program på en skärm och
•
fortsätta titta på en annan.
•
Möjligheten att skapa lista med egna favoritprogram så att det
blir enkelt att hitta dem. n
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DUSTIN ÖPPNAR KONCEPTBUTIK

Dustin Concept Store samlar hela Dustins erbjudande under ett tak
precis som på webben. Fokus ligger på rådgivning för att hjälpa kunderna att hitta rätt kombination av produkter och lösningar.
Dustin Concept Store kommer ligga på Sveavägen 44 och öppnar
i höst. På plats finns även fyra partners, Canon, HP, Microsoft och
Samsung. Huvudmålgrupp är på små- och medelstora företag som
på plats både kan få rådgivning och köpa de produkter, tjänster och
lösningar de behöver.
– Vi låter vårt e-handelskoncept ta steget in i en fysisk lokal, det
blir som en förlängning av Dustin Expo men i mindre format. Det här
är en chans att uppleva Dustin IRL, många vill träffa våra rådgivare
och få hjälp kring både produkter och tjänster innan de fattar sitt
köpbeslut, säger Caroline Rudbeck, kommunikationschef Dustin.
Fastigheten är miljöklassad enligt Breeam som är en internationell
klassning av byggnader och som omfattar bland annat energi, material, utsläpp, avfall och inomhusklimat. Sveavägen 44 är klassad som
Excellent, vilket är den näst högsta nivån.
– Lokalen ligger i ett dynamiskt område som kommer att utvecklas
mycket de närmaste åren och det passar Dustin att vara en del i det.
Att fastigheten har hög miljöklassning har också varit en viktig del i
beslutet, säger Caroline Rudbeck. n

BOSE KONCEPTBUTIK I STOCKHOLM

Den 10 april öppnade Bose upp en ny Bose Store i Täby Centrum,
vilket blev den första egenägda konceptbutiken i Stockholmsområdet och den andra i Skandinavien. Det innebar också lanseringen av
Boses nya butikskoncept.
Läget i Täby Centrum passar väl med varumärkets profilering, då
man i den nyrenoverade gallerian blir granne med varumärken som
Apple, Tesla och andra välkända varumärken. Det är ett köpcentrum
med bra geografiskt läge och stor genomströmning av människor.
– Vi väljer läge omsorgsfullt, och är väldigt noga med var vi vill
synas. Det ska kännas rätt, vilket det verkligen gör i Täby Centrum,
säger Marie Fjällman, RDG Sales Manager Skandinavien. Den skandinaviska marknaden är väldigt intressant just nu, det har vi sett på resultaten från vår Malmöbutik, och öppnandet av butiken i Täby är en
del av vår vision att växa och expandera på den svenska marknaden.
I och med öppnandet lanserar man även ett nytt butikskoncept
med ett stilrent utseende där upplevelse och interaktivitet står
i centrum. I butiken kommer kunderna få möjligheten till en full
Bose-upplevelse och på bästa möjliga sätt prova på vad Bose har att
erbjuda. Utbildade specialister kommer att finnas på plats i butiken
för att demonstrera hela Boses sortiment av ljudprodukter; allt ifrån
SoundTouch WiFi-musiksystem och SoundLink Bluetooth-högtalare
till vanliga och brusreducerande hörlurar samt Boses prisbelönta
Wave musiksystem. n
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EURONICS FIRAR 50 ÅR

Kedjan kommer att uppmärksamma sitt 50-årsjubileum på olika sätt
under 2015.
Dels i både central och lokal marknadsföring med olika erbjudande
till konsument men också interna trevligheter.
Onsdagen den 13 maj reste 87 förväntansfulla personer till Madrid
för att fira Euronics Sverige. Det var några intensiva dagar för kedjans
ägare, där bland annat årsmöte avhölls, workshops och en ny strategi
och inriktning för kedjan lades fast. ”Historian skall man lära sig av –
men man får inte stanna kvar i den för då finns ingen framtid” var det
en av ägarna som yttrade vid ett av de informella tillfällena.
Visst fanns det även tid för lite sociala bitar som en trevlig jubileumsmiddag, besök på vingård och framförallt erfarenhetsutbyten
mellan ägarna. Det fanns även tid att knyta nya kontakter inom
kedjan där man diskuterade allt från smått till stort. n

SVENSK TV-MARKNAD: REKORD 2014

2014 innebar ett nytt omsättningsrekord för den sammantagna
svenska TV-marknaden.
Detta innebär dock inte att allt är frid och fröjd. Efter ett par år
med tydlig tittarförflyttning från traditionell TV till online, syns för
första gången också ett skifte i intäkter – och det är inte de svenska
TV-aktörerna som leder utvecklingen.
Totalt omsatte marknaden drygt 21 miljarder kronor under förra
året, en ökning på fem procent jämfört med 2013. Men det är inte
längre de svenska TV-aktörerna som ligger bakom tillväxten. Detta visar Mediavisions nyutkomna årliga branschrapport över den svenska
TV-marknaden.
Under 2014 minskade svenskarna sitt traditionella TV-tittande
dramatiskt: minus fyra procent jämfört med 2013 vilket innebär att
den genomsnittliga tittartiden nu uppgår till 153 minuter per dag.
Detta är den lägsta uppmätta nivån sedan 2005, det vill säga sedan
innan Sverige övergick till digital-TV och då utbudet var betydligt mer
begränsat än idag.
Sammantaget beräknas intäkterna på den traditionella kommersiella TV-marknaden ha minskat under 2014, medan omsättningen
för internetdistribuerad TV fortsatte öka i snabb takt. Konkurrenssituationen online är dock betydligt tuffare än på den traditionella
TV-marknaden. Här tar globala aktörer som Netflix och Youtube inte
bara stora andelar av tittandet, utan även av intäkterna.
– Det har endast varit en tidsfråga innan skiftet i konsumtionen av
rörlig bild också skulle börja återspeglas i pengarna. Vi har sett denna
utveckling för andra medier och TV kommer inte bli ett undantag –
det är på onlinesidan tillväxten sker framöver och det är där nästa
slag står. Det positiva är att marknaden som helhet växer och att
konsumentintresset är fortsatt högt. Kort sagt är det spännande tider
på TV-marknaden nu, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. n

WINDOWS 10 KOMMER I JULI

1 juni offentliggjorde Microsoft lanseringsdatumet för Windows 10.
Redan den 29 juli blir operativsystemet tillgängligt för konsumenter i
190 länder över hela världen.
Alla datorer och surfplattor som idag har Windows 7, Windows 8
eller Windows 8.1 kan kostnadsfritt uppgraderas till Windows 10 vid
lansering. Redan idag går det att reservera sin kostnadsfria uppgradering. Windows 10 har utvecklats i samarbete med över fyra miljoner
användare världen över och är det enda operativsystemet som låter
dig vara produktiv oavsett enhet och plats. Start-menyn är tillbaka
och erbjuder snabb tillgång till dina favoritprogram, filer, appar och
hemsidor.
Användarupplevelsen i Windows 10 anpassas sömlöst oavsett vilken enhet du använder och finns med på din Xbox, surfplatta, telefon
och dator.
Från och med den 29 juli har konsumenter möjligheten att kostnadsfritt ladda hem Windows 10 som en kostnadsfri uppgradering till
Windows 7 och Windows 8. n

O F F I C I AL PARTNE R
OF THE

FUTURE
SINCE 1924

TH E GLOBAL INNOVATIONS SHOW
I FA-BERLI N.COM

MOLANDERS-STIPENDIET 2015

Molanders-stipendiet delas ut årligen till en framstående elev på en
av landets etablerade eftergymnasiala yrkesskolor för foto och bild.
Stipendiet har för 2015 tillfallit Ellen Ahl Axelsson som är avgångsstudent på Fotoskolan i Gamleby.
Molanders-stipendiat erhåller tillsammans med omnämnandet en
plakett samt ett stipendiebelopp på 10 000 kr. Stipendiaten offentliggörs i branschpressen samt via www.molanders.se.
Molanders etablerades 1921 med fotobutik I Stockholm, och riktar
sig idag till yrkesutövare inom foto och grafisk industri. Molanders
erbjuder utrustning, systemlösningar och materialsupport till professionella bildmakare som sysslar med originalframställning eller reproduktion av stillbilder; såsom reklam-, porträtt-, konst- och reportagefotografer, bildlabb samt inom institutionsfotografi. n

IFA-Contact:
Tysk-Svenska Handelskammaren
Tel. +46 8 665 18 20 · messe@handelskammer.se

N YH E T E R

RETAIL I EN DISRUPTIV VÄRLD

Temat för den andra, årliga, European Technical Consumer Goods Retail Summit (TCG Retail Summit) var ”Retailing in a disruptive world”
och evenemanget gick av stapeln den 22-23 April i Madrid.
Disruptiv är ett ord som blivit på modet den senaste tiden. Uttrycket ”Disruptive innovation” sägs ha myntats av professorn Clayton
M. Christensen på HBS (Harvard Business School) och förenklat kan
man säga att det står för ett paradigmskifte – alltså att det gamla blir
obsolet och det nya blir normen. En disruptiv innovation vänder upp
och ner på gällande regler och skapar en ny marknad. Ett exempel är
T-Forden och ett annat är Spotify...
Arrangörerna menar att TCG Retail Summit är den enda internationella kongress som fokuserar på försäljning av tekniska konsumentprodukter - konsumentelektronik, vitvaror, IT och telekom - och
meddelar att årets evenemang var en stor succé, samt att man i år
hade 20 procent fler deltagare än ifjol, från fler än 20 europeiska
länder samt från Amerika, Asien och Afrika.
De ungefär 180 deltagarna var överlag positiva inför framtiden. Två
tredjedelar av delegaterna trodde att tillväxten det närmaste året
skulle bli drygt 3 procent, medan fyra av tio trodde på en tillväxt på
över 6 procent.
En ny paradigm - eller ett dilemma - sammanfattades av Oxfords
Jonathan Reynolds när han citerade Google Ventures Joe Kraus:
”1900-talet handlade om ett dussin marknader och miljoner konsumenter. 2000-talet handlar om miljoner marknader och ett dussin
konsumenter.” n

SAPPA UTÖKAR SITT UTBUD

Sappa har tecknat avtal med SBS Discovery om att distribuera Kanal 5
HD och Kanal 9 HD i sitt utbud från den 22 april 2015.
Kanalerna kommer att finnas i kanalpaketen Sappa Tio, Sappa HD
och Sappa Mest HD. Ingen prisändring sker.
Den 13 april kommer två nya kanaler in i BBC familjen. Sappa välkomnar även HD-kanalerna BBC Brit och BBC Earth i sitt utbud.
För att göra plats för dessa två kanaler tar BBC bort kanalerna BBC
Entertainment och BBC Knowledge ur sitt utbud och då försvinner de
även ur Sappas utbud. Ingen prisändring sker.
– Sappa fortsätter att växa och vi vill ständigt utöka vårt utbud med
kvalitativa kanaler i HD-format. Allt fler kanaler satsar på HD-innehåll
och vi är glada att nu kunna tillhanda-hålla fler kanaler från SB S
Discovery och nya kanaler från BBC familjen i vårt utbud. Att njuta av
sport och underhållning och även vetenskap och natur i HD-format
är svårslaget, tycker både vi och våra kunder, säger Sappas VD Hasse
Svensson. n
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SVERIGES NYA SEDLAR & MYNT

Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. De har ett helt
nytt utseende och det blir en ny valör: en 200-kronorssedel. Senast
Sverige fick en ny sedelserie var för 30 år sedan. Dessutom kommer
en 2-krona att ges ut igen, för första gången sedan 1971. För första
gången i svensk modern historia byts alla sedlar och mynt, utom
10-kronan.
– Ett mångårigt förberedelsearbete går mot sitt slut. I dag är vi
glada att kunna visa upp de nya sedlarna och mynten som ger Sverige
säkra och effektiva kontanter för många år framåt. Sedlarna tar oss
med på en spännande kulturresa från Birgit Nilsson och Öresundsbron i söder till Dag Hammarsköld och Treriksröset i norr, säger
Stefan Ingves.
De nya sedlarna är mindre än de nuvarande och har helt nya motiv.
På framsidan finns några av Sveriges mest framträdande kulturpersonligheter under 1900-talet. På baksidan finns natur- och miljömotiv
som har anknytning till personerna. Sedlarna har nya säkerhetsdetaljer som ger ett bättre skydd mot förfalskningar. Det nya är att man
ska vicka på sedeln för att kontrollera att den är äkta. Då finns bilder
som skiftar färg och bilder som rör sig och växlar motiv.
De nya mynten blir mindre och väger hälften av de nuvarande.
Dessutom är de helt nickelfria. Mynten har kung Carl XVI Gustav som
motiv. Ett parallellt tema är ”sol, vind och vatten”. 10-kronan behålls
oförändrad.
Fyra av de nya sedlarna kommer i oktober i år, och de resterande
två samt mynten i oktober 2016. n

ELECTRA LANSERAR NY TJÄNST

Electra Gruppens affärsområde Logistik & IT, som kombinerar lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning, tillsammans med utveckling och drift av moderna IT- och webblösningar,
erbjuder en ny tjänst inom virtuella butikskoncept.
För att stödja utvecklingen av dagens moderna handel ”omnichannel” har Electra tagit fram en ny tjänst som ger deras kunder
möjlighet till ett virtuellt sortiment av varor och tjänster.
Tjänsten kombinerar fysisk handel med e-handel och är uppbyggt
runt en interaktiv touchdisplay designad för att passa i en modern
butiksmiljö.
– Vi ser stora möjligheter med konceptet. Nyttan för kunderna är
att tjänsten möjliggör ett bredare och större utbud av varor, dessutom är en touchdisplay ett bra stöd i samband med försäljningen.
Lösningen följer även vår multikanalsstrategi vilken vi ser en stor potential i framgent, säger Ola Schwarz, affärsområdeschef Logistik & IT.
– Vi är mycket nöjda med att Electra Gruppen ligger långt fram
inom det virtuella butikskonceptet. Företaget har tagit fram ytterligare en tjänst som underlättar för både konsumenter och butiker att
göra en bra affär, säger Anneli Sjöstedt, VD Electra Gruppen. n
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3 mån fritt
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Vi låter kunderna byta kanalpaket
fritt under avtalstiden.

Tv på mobil och surfplatta
– Canal Digital ToGo

Lokalpaketet
+ 4 favoriter till
kampanjpriset
198 kr/mån
Flexibelt kanalpaket till lågt pris.

Oslagbar
bild och ljud!

•
•
•
•
•

40 direktsända kanaler, inklusive C Mores Sportkanaler.
Veckoarkiv från 15 kanaler med tusentals nya program varje vecka.
C More Film, C More Sport och Barnens SF Favoriter.
App för Android, iPhone och iPad.
Ord. pris 79 kr/mån. Ingår för Tvillingkunder.

Plattantenn – Snyggt och diskret
alternativ till parabolen!

Tidningen Hemmabio,
nr 7- 2014: ”...denna nya
plattantenn är en liten
revolution.”

HD-kanaler ingår utan
extra kostnad.

Tidningen M3, november 2014: ”Canal Digital har tagit
fram en ny antenn som inte bara är snygg utan även
levererar samma suveräna kvalitet på bild och ljud som
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BCI

BCI kan laddas ner i sin helhet både på www.elektronikbranschen.se och www.rateko.se.

BCI #1 2015:

Comeback för laptops
Årets första ButiksChefsIndex visar att framtidstron är fortsatt stark i branschen.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

V

isserligen var butikscheferna ännu mer optimistiska
inför framtiden strax före jul, men det kanske är
rimligt. Siffrorna i denna BCI motsvarar de förväntningar som framkom precis för ett år sedan. Jag trodde att vi
redan i slutet av förra året skulle nå positiva förändringstal, men
det gjorde vi inte riktigt. Årets första kvartal visar också en nästan
oförändrad försäljningstakt jämfört med 2014. Man kan säga att
försäljningen är stabil.
7 av 10 butikschefer uppger att de upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik. 32 procent säger att försäljningen i butiken
är mycket god eller god och 40 procent av butikscheferna är
försiktigt positiva.
Inför framtiden, det vill säga kommande halvår, anger 84
procent av butikscheferna att de är positiva till försäljningsutvecklingen i sin butik. Hälften tror att försäljningen blir något bättre än
i fjol och var tredje är ytterligare mer positiva.
Vi väljer även att presentera Snabbindex för mars i denna BCI.
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Den totala försäljningen under årets första tre månader var 2,8
procent lägre än motsvarande period 2014. Mobiltelefoner, som
står för en betydande del av värdet, fortsätter att öka. Detta trots
de senaste årens stora försäljning. Och trenden att svenskarna
byter sina mindre TV-skärmar mot 55-tummare eller större bara
förstärks. 13 procent fler stora skärmar har sålts under året jämfört med första kvartalet 2014.
På IT-sidan kan man konstatera att surfplattor tappar jämfört
med förra årets fina säljsiffror. Både laptops och stationära datorer gör comeback och säljer bättre än under förra årets första
kvartal.
Årets första undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att;
• datorer ökar försäljningen när surfplattor minskar,
• intresset för smarta hem ökar,
• försäljningen är stabil generellt och ökande för mobiltelefoner, stora TV-skärmar och ljudprodukter,
• framtidstron är stor,
• konsumenterna är intresserade av wearables,
• butikscheferna anger att konsumenterna nu visar större
intresse för laptops och datorer än för surfplattor,
• Snabbindex för mars visar att actioncams är vinterns försäljningsraket. n

B CI

Per-Olov Persson på P.O Radio TV med Euronics-butiker i Hudiksvall och Ljusdal

Genomslag för
det smarta hemmet
Det smarta, eller intelligenta, hemmet är något branschen har pratat mycket om i flera år,
men det är kanske först nu som tekniken slår
igenom på allvar ute hos konsumenterna.
TEXT: JAN BJERKESJÖ

E

n som upplever det är Per-Olov Persson på P.O Radio TV
med Euronics-butiker i Hudiksvall och Ljusdal.
– Det känns som att vi börjar få mer substans när vi
pratar om det smarta hemmet, både i butik och hos konsumenterna. Jag tror framför allt att Android-TV kommer att bli väldigt
positivt.
Per-Olov beskriver försäljningsläget i sin butik som försiktigt
positivt och prognosen är att man räknar med en viss försäljningsökning under kommande halvår jämfört med samma period ifjol,
trots att försäljningen av själva TV-apparaterna inte ser ut att öka i
antal utan mer i allt större storlekar.
– Nya TV-apparater har fått nya och bättre funktioner. Inte
minst märker vi av ett klart större intresse för Smart TV jämfört
med tidigare, vilket också innebär att det drar med sig ett större
nätverksbehov.
För vår del innebär det att vi förutom att leverera nya TVapparater även får sälja nya routrar, mer nätverksutrustning och
installation.
Med det ökande intresset följer även ett ökat intresse för ljudet

där vi kan erbjuda flera smarta produkter än tidigare.
Även om konsumenterna nu börjat förstå tekniken och därmed
också börjat efterfråga smarta TV-lösningar i en allt högre grad så
tror Per-Olov Persson att det finns mycket kvar att göra.
– Vi har börjat jobba mer aktivt med de här funktionsbitarna i
vår försäljning. Vi visar kunderna hur man kommunicerar mellan
mobilen eller surfplattan och TV-apparaten. Idag handlar det inte
bara om att sälja en storlek på TV-apparaten och montera den
på väggen, nu har vi möjlighet att visa upp och informera om alla
funktioner.

Kompletteringar

Den kund som idag köper en TV-apparat går förhoppningsvis även
hem med en ljudkomplettering och framför allt ett uppdaterat
nätverk som vi kan konfigurera och få att fungera i hemmet.
Genomslaget av det smarta hemmet är en kombination av en
ökande efterfrågan bland konsumenter och en annan försäljningsstrategi i butikerna.
– Genom bredbandsuppkoppling i butiken har vi möjlighet att
visa upp alla funktioner, vilket kunderna vill ha, men har ett behov
av att få hjälp och support med. Därigenom ägnar vi mer tid åt
varje kund, vilket har fördelar.
När det gäller försäljningen av wearables och action-cam har
Euronics-butikerna i Hudiksvall och Ljusdal noterat ett ökande
intresse, men någon försäljningsboom har man inte upplevt än så
länge. Den kan dock komma till våren och sommaren.
Försäljningen av surfplattor ligger nu på en stabil nivå, däremot
verkar intresset för laptop öka på nytt. n
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S N AB B IN DEX

Den ackumulerade försäljningen sedan januari 2015 av sju produktgrupper samt totalt försäljningsvärde. Statistiken avser produker i antal,
utom för totalen som avser värde. Diagrammet visar den procentuella förändringen för perioden, jämfört med motsvarande period 2014.

ElektronikBranschens snabbindex april:

Drag i actionkameror
Kategorin videokameror består nu till största delen av actionkameror och dessa har
svenskarna på bred front hittat till. Den ackumulerade försäljningen under året är 40 procent högre än i fjol.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

A

ldrig har det fotats så mycket och nu lägger vi
svenskar till rörliga bilder. Eftersom vi är ett aktivt
folk, passar actionkameror oss bra, säger Klas Elm,
VD ElektronikBranschen.
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Även audioprodukter sålde bra under april. Under årets första
fyra månader var försäljningen 19 procent högre än under motsvarande period 2014.
För många andra produktkategorier fortsätter de trender vi
tidigare sett att stärkas. Svenskarna köper större TV-skärmar och
efterfrågan av mindre minskar kontinuerligt. TV-skärmar över 43
tum ökade under perioden med 11 procent, medan de mindre
minskade med 27 procent. Laptops återhämtar tidigare försäljningstapp, medan surfplattorna backar från tidigare års höga
försäljningssiffror.
Den totala försäljningen inom svensk hemelektronik backade
med 4 procent under perioden januari till och med april jämfört
med motsvarande period i fjol. n

S NAB B INDE X

Den ackumulerade försäljningen sedan januari 2015 av sju produktgrupper samt totalt försäljningsvärde. Statistiken avser produker i antal,
utom för totalen som avser värde. Diagrammet visar den procentuella förändringen för perioden, jämfört med motsvarande period 2014.

ElektronikBranschens snabbindex maj:

En regnig och bra månad
Maj var en bättre månad i år. Försäljningen
var 2,7 procent högre än maj förra året. Årets
ackumulerade försäljning återhämtade sig
därmed något och ligger under årets första
fem månader 2,8 procent lägre än motsvarande period 2014.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

O

m det beror på att det var den regnigaste maj på
200 år vet jag inte. Men att svenskarna hållit sig i
butikerna märks tydligt. Intresset för actionkameror,
ljudprodukter och stora TV-skärmar förstärks, säger Klas Elm, VD
ElektronikBranschen.
TV över 43 tum ligger 11 procent över fjolårets siffror och audioprodukter hela 23 procent över perioden januari till och med
maj.
Årets raket actionkameror ökar försäljningen har en försäljning
ackumulerat under året som är över 30 procent högre än motsvarande period 2014.
Mobiltelefonförsäljningen ökar något och ligger alltjämt över
fjolårets försäljning, 0,8 procent hittills i år. n
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F Ö R ETAG

Johan Niininen, till vänster, och Jonas Mårtensson – två av tre skåningar som skall ta Pioneer Home Audio in i framtiden.

Pioneer in i framtiden
Tidigare var Pioneer ett bolag i Sverige. Nu är
det tre bolag – och den del av företaget som
sysslar med Hi-Fi, hemmabio och hörlurar
drivs av tre skåningar.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

F

ör inte allt för länge sedan fanns det 31 personer på
Pioneer i Sverige, men sedan i våras har majoriteten
av personalen tvingats sluta, och Pioneer är numer tre
olika bolag. Det ”gamla” Pioneer finns kvar, men sysselsätter idag
endast två personer och jobbar uteslutande med bilstereo. Pioneers DJ-produkter ägs numer av investmentbolaget KKR i England
och sköts av en person i Sverige.
Den del av Pioneer som omfattar Hi-Fi, hemmabio och hörlurar har sålts till Onkyo, och i detta nu håller de tre personer som
arbetar med detta på att utforma hur Pioneer kommer arbeta i
Sverige framöver.
Pioneer & Onkyo Europe GmbH blir namnet på det bolag som
skall ombesörja Pioneer Home Audio-kategorin i Europa, och företaget har det europeiska huvudkvarteret i Düsseldorf, Tyskland.
Pioneer har ett eget huvudkontor, som är åtskilt från Onkyos, och
Pioneers produkter levereras - som tidigare - från Belgien. Tanken
är att Onkyo och Pioneer fortsatt skall vara två olika varumärken,
med olika produkter. Exakt vilka fördelar man kommer försöka utvinna efter övertagandet/sammanslagningen får framtiden utvisa.
I Sverige är det tre skåningar som skall driva Pioneers Home
Audio in i framtiden:
* Jonas Mårtensson – Nordisk Försäljnings- och Marknadschef/
Country Manager.
* Johan Niininen – Nordisk Produktchef.
* Dennis Larsson – svensk Key Account Manager och Säljchef.
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Till sin hjälp på den nordiska marknaden har de Espen Nylenden (säljchef i Norge) och Thomas Callsen (säljchef i Danmark).
– De senaste fyra åren har vi arbetat på ett sätt som vi själva på
ett personligt plan inte tyckt varit optimalt. Det har krasst handlat
om att sälja i volym för att överleva. Nu har vi - efter genomgånget stålbad - tagit fram nya strategier för Norden och vi vill hitta
hem igen, närmare det Pioneer som många i branschen historiskt
förknippar med varumärket. Det handlar om en ny era för Pioneer, både med kanalstrategi och på sikt produktstrategi, och vi
är i startfasen – vi kommer att koncentrera oss på de kunder som
vill jobba med oss, djupt och långsiktigt. Facit får vi nog om ett år,
men team Norden vet vad vi vill och vi tänker genomföra vår plan.
Vi är ett litet, motiverat team med begränsade resurser vilket gör
att vi måste jobba mer eftertänksamt. Vi har nya ägare idag och
de har en vision som stämmer överens med vad vi vill göra lokalt
och det underlättar såklart, säger Jonas Mårtensson.
Johan Niininen berättar att teamet ser det som positivt att det
är Onkyo som är de nya ägarna.
– Onkyo har varit en respekterad kollega i branschen med bra
produkter. Exakt hur kopplingen till Gibson Brands kommer påverka i framtiden är ännu oklart, men klart är att Gibson för tre år
sedan köpte in sig i Onkyo, som näst största delägare, säger Johan
Niininen.
– De två senaste månaderna har enbart handlat om att sätta
processerna på plats, och det är en del kvar att göra. Vi är få i
Norden men fortfarande en stor organisation globalt, med nya
kollegor. Vår ambition är att allt skall vara någorlunda på plats i
augusti, till dess hoppas vi på att våra kunder har förståelse för att
det kan vara lite rörigt. Det är givetvis en stor sorg att Pioneer inte
finns kvar som förr, då det alltid varit speciellt att tillhöra Pioneerfamiljen i Sverige, men vi ser framåt med tillförsikt – och fokuserar nu på att bygga upp den nya organisationen som ”anställda
entreprenörer”, avslutar Jonas Mårtensson. n
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Ett svenskt handelshus
med fokus på fackhandeln
Ambia Trading Group har förvärvat Björketorparn, som nu blir ett naturligt nav i koncernens
verksamhet – som i huvudsak innefattar detalj- och partihandel med snabbrörliga konsumentvaror.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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mbia Trading Group grundades 2006 i och med
starten av Intropris – en butik i Vimmerby som säljer
konsumentelektronik plus produkter inom jakt, fiske
och fritid. Intropris är en Euronics-butik och säljer också - med
framgång - på nätet.
Denna del av verksamheten (detaljistdelen) utökas nu till tre
fysiska butiker i och med att man öppnar en butik i Ronneby (man
har förvärvat Kallinge Radio & TV) och en butik i Eksjö (en tidigare
Elgiganten-butik). Konceptet bygger även i dessa butiker på konsumentelektronik plus jakt/fiske/fritid.
– Planen är att öppna ytterligare butiker i höst, i små och medelstora städer. Man skulle kunna säga att vi skall bli den moderna
lanthandlaren, säger Anders Axén, som sedan 1 mars 2015 är
anställd som operativ chef på Ambia Trading Groups dotterbolag
Björketorparn.
En annan del av Ambia Trading Groups verksamhet är grossistdelen, där man är verksamma via dotterbolaget NetPact. Och i
oktober 2014 köpte man alltså Björketorparn.
Anders Axén förklarar att det finns två anledningar till förvärvet
– dels en väl fungerande lager och logistikfunktion och dels ett
kundregister bestående av nära 1 500 kunder, varav drygt hälften
är mycket aktiva.

Björketorparn

Björketorparn grundades 1957 av Lennart Pettersson, och
verksamheten har de senaste åren ägts och drivits tillsammans
med Martin Johansson. Bolaget är sedan lång tid en av Sveriges
ledande distributörer av fotoprodukter från flera olika tillverkare
som Canon, Nikon, Sony, Casio och Olympus med flera.
Bolaget omsatte under det senaste reviderade räkenskapsåret
(som slutade 31 augusti 2013) drygt 190 miljoner kronor, vilket är
en minskning mot tidigare toppår i huvudsak beroende på strukturomvandlingar i fotobranschen. I och med Ambias övertagande
avbröts den avveckling av verksamheten som tidigare ägare
aviserat.
Björketorparn ligger i Björketorp, mellan Borås och Varberg,
i hyrda lokaler fördelade på 2 500 kvadratmeter lager och 300
kvadratmeter kontor.
Ambia Trading Group berättar att förvärvet är av stor strategisk
betydelse, och att de avser driva verksamheten vidare med ett
sortiment som utöver foto kommer att innehålla hemelektronik,
IT-produkter och mycket annat som bedöms matcha kundbasen.
Genom köpet av Björketorparn tas ytterligare ett steg i Ambias
plan för utveckling av organisations- och bolagsstrukturen. Bland
annat innebär detta att verksamheten i Netpact, Ambias partihandelsverksamhet, flyttas över till Björketorparn. De stora lokalerna
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möjliggör en effektivisering av Ambias interna logistikflöden samt
uppbyggnaden av ett logistiskt servicecenter för såväl ehandel
som distribution och partihandel.
– Vi ser en stor potential i att koppla samman våra inköpsflöden
i Netpact med Björketorparn och det omfattande återförsäljarnätverk som finns där. Vi har länge sökt efter ett sätt att nå ut
bredare med Netpacts sortiment, men avvaktat då kostnaden för
att bygga upp kundbasen och de IT-system som är nödvändiga för
detta bedömts vara för stora. Nu övertar vi ett fungerande och
inkört system med ett omfattande kundregister, och därmed tar vi
en genväg till den breda marknad som vi länge eftertraktat, säger
Ambias VD Marcus Andersson.
– Björketorparn är en gedigen institution för våra kunder och
leverantörer i ordets allra bästa mening. Med nya ägare inleder nu företaget en förändring med ambition att utveckla både
produktsortiment, service och tillgänglighet. Jag har i min tidigare
karriär många gånger haft nöjet att jobba tillsammans med Björketorparn, och har alltid uppskattat deras trovärdighet och pålitlighet. Jag ser fram emot att få leda Björketorparn i denna process
och få utveckla företaget till nya nivåer, säger Anders Axén.
– Vi i ledningsgruppen har stort förtroende för Anders Axén,
som med sin gedigna erfarenhet från branschen matchar Björketorparns behov på varje punkt. Personligen ser jag fram emot den
förstärkning i organisationen som detta innebär. Att få tillgång till
Axéns kunskaper och långa erfarenhet är en stor förmån, säger
Ambias VD Marcus Andersson.

Nya avtal

Efter Ambias förvärv av Björketorparn har en rad aktiviteter
inletts för att snabbt ta tillvara på den marknadsposition bolaget
etablerat sedan decennier. Bland de viktiga uppgifterna ingår att
knyta upp nya och gamla leverantörer genom samarbetsavtal, och
bygga en attraktiv produktportfölj.
Innan årsskiftet har man bland annat skrivit avtal med Braun,
Casio, Kodak, Muse, Olympus, Silicon Power och T´nB.
– Björketorparn har historiskt varit en distributör av fotoprodukter, men nya marknadsförutsättningar ställer nya krav.
Parallellt med att vi förnyar avtalen med befintliga leverantörer
bygger vi upp en bredare produktportfölj, och skriver avtal med
nya tillverkare som till exempel Muse. Målsättningen är att Björketorparn skall vara en helhetsleverantör med hög servicegrad,
specialiserad på att förse små och stora kunder med ett brett
produktspektra, förklarar Marcus Andersson.
I slutet av maj tecknade Björketorparn avtal med JVC, gällande
videokameror, audioprodukter (bärbara och stationära) samt
bilstereo, och sedan 1 juni har man ingått avtal om samarbete
med Boston Distribution AB angående varumärket Canon, vilket
betyder att man har möjlighet att erbjuda Canons fotoprodukter
ur det så kallade öppna sortimentet till fackhandeln inom foto
och konsumentelektronik.
– Canon har historiskt varit en mycket viktig partner och det är
med stor glädje vi nu återigen kan erbjuda varumärket till våra
kunder, säger Anders Axén.
Sedan 2 juni har man också ingått avtal om samarbete inom
konsumentelektronik med Audionord.

FÖ RETAG

Marcus Andersson, VD Ambia Trading Group, och Magnus Samuelsson, Världens starkaste man. (Foto: Ambia Trading Group).

– Vårt samarbete med Audionord gäller Tivoli Audio och Nude
Audio där Björketorparn kommer att vara en distributör mot
fack- och specialhandeln. I vår strävan att bredda Björketorparns
sortiment med bland annat audioprodukter är varumärkena Tivoli
och Nude starka tillskott för våra återförsäljare, berättar Anders
Axén.

Samarbete med Euronics

Den 28 maj ingick Björketorparn avtal om samarbete inom konsumentelektronik med fackhandelskedjan Euronics.
– Vi kan ge Euronics medlemmar en bredd och ett djup av produkter, sortiment och leverantörer vid ett och samma köptillfälle,
vilket så klart ger stora logistikfördelar för landets Euronicshandlare. Samtidigt är Euronics en kedja som årligen omsätter cirka
en miljard kronor, vilket självklart innebär en stor potential för
Björketorparn, säger Anders Axén.

Två nya butiker

Ambia Trading Group AB, som är noterat på AktieTorget sedan
maj 2014, tecknade 24 april avtal om förvärv av samtliga aktier i
Kallinge TV AB, som grundades av Gösta Persson 1968 och därefter drevs vidare av sonen Morgan Andersson Cederlund, som gick
bort efter en tids sjukdom i november 2014.
Kallinge TV flyttade 2007 från Kallinge till Ronneby, men behöll
namnet Kallinge TV då det varit inarbetat i regionen. Butiken är
känd som en mycket kunnig och serviceinriktad elektronikbutik,
och servar ett stort geografiskt område med varor och tjänster,
bland annat installation av satellit- och kabel-TV, anger Ambia.

– Trots att bakgrunden, det som möjliggjort vårt förvärv av
Kallinge TV, är Morgans tragiska och alldeles för tidiga bortgång är
vi idag glada och tacksamma över att ha fått ansvaret att förvalta
bolagets goda namn och rykte. Det är med en djup känsla av
ansvar vi tar över verksamheten, och med en uttalad ambition att
låta verksamhetens positiva anda få leva vidare i vår regi, säger
Marcus Andersson.
Fyra dagar senare, alltså 28 april, tecknade Ambia hyresavtal
för en butikslokal i Eksjö, på Järnvägsgatan 10. Den projekterade
butiksytan uppgår till 500 kvadratmeter exklusive biytor. Målsättningen är att den nya butiken skall kunna invigas under juli månad
med ett sortiment som motsvarar det i Vimmerby, där jakt, fiske,
hemelektronik och data är fokusområden.
Som butikschef i Eksjö har bolaget anställt Mats Karlsson, som
är bosatt på orten och har mångårig erfarenhet från handelsverksamhet, bland annat med jakt- och fiskeprodukter.
– Intropris koncept med ett brett sortiment inom många varukategorier kan nästan liknas vid en 2000-talets lanthandel. Att vi
nu, utöver e-handeln, finns etablerade i tre historiska handelsstäder, Vimmerby, Ronneby och Eksjö, är väldigt rätt även 2015,
säger Marcus Andersson.

Starka smartphones

I januari tecknade Ambia, genom dotterbolaget Björketorparn,
avtal om ensamrätt för distribution av Utok surfplattor och
smartphones i Sverige. Utok (med produktutveckling i Rumänien
och tillverkning i Kina) utvecklar och producerar surfplattor och
smartphones, och är sedan tidigare representerade i ett tiotal
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Anders Axén, operativ chef på Ambia Trading Groups dotterbolag Björketorparn – på Ratekos balkong, Kungsholmen, Stockholm.

större länder i Central- och Östeuropa. Genom avtalet med Björketorparn når man nu också den nordiska marknaden.
– När försäljningstillväxten för surfplattor i det högre prisskiktet
mattats något i Sverige under 2014 fortsätter efterfrågan att öka
kraftigt på produkter i mellanklassen. Just i det segmentet finns
Utok med en stor portfölj av produkter som, förutom en konkurrenskraftig prisnivå, även erbjuder kvalitet i toppklass, säger
Marcus Andersson.
Utöver prisvärda smartphones och surfplattor har Utok även
IP-klassade modeller – produkter som är stöttåliga och skyddade
mot såväl damm som vatten.
– Utok startades för tre år sedan och har vuxit snabbt, främst i
Östeuropa, och deras IP-klassade modeller har sålt bra till företag
samt till jägare och fiskare, vilket gör att varumärket passar bra in
i vår portfölj, säger Anders Axén.

Stark man

Ambia tecknade den 24 april ett samarbetsavtal med Magnus
Samuelsson (utsedd till Världens starkaste man inte mindre än
fem gånger) som i och med detta skall medverka i delar av koncernens marknadsföring.
Inledningsvis får Samuelsson en framskjuten roll i samband
med lanseringen av Utok, och i första hand serien med stöt-,
damm- och vattentåliga smartphones. Avtalet omfattar också ett
löpande engagemang för att stärka Intropris varumärke inom jakt,
fiske och utelivssektorn.
– Samuelsson delar många av de värderingar som Intropris står
för. Vi har sedan en tid sökt samarbete med en passande och
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känd profil som kan hjälpa oss att förmedla våra kärnvärden, och
Samuelsson motsvarar just det vi letat efter. När vi nu med Intropris söker en större geografisk marknad blir det ännu viktigare för
oss att komplettera vår traditionella marknadsföring med insatser
som sätter vårt namn i ett sammanhang, och det här är ett viktigt
steg i den processen, säger Marcus Andersson.
– Som aktiv jägare med gård inte så långt från Vimmerby har
jag länge varit kund hos Intropris och känner gänget i butiken.
Utöver ett stort och levande sortiment har jag alltid uppskattat
det stora kunnande jag mött i butiken. Att få förmedla det och
aktivt jobba med deras produkter för jakt, fiske och uteliv ska bli
oerhört spännande, säger Magnus Samuelsson.
Magnus Samuelsson erövrade 1998 titeln som Världens starkaste man vid en tävling i Marocko, och har sedan dess stått på
prispallen för denna titel ytterligare fyra gånger. Han har vunnit
tävlingen Sveriges starkaste man nio gånger.
Avtalet mellan Ambia och Samuelsson löper över en tvåårsperiod.
Ambia är inne i en period av kraftig tillväxt, och har som mål
att verksamheten i hela koncernen ska växa organiskt med minst
50 procent på årsbasis, de närmaste två åren. Målet är också att
den organiska tillväxten skall kompletteras med lämpliga förvärv, i
första hand inom bolagets nuvarande verksamhetsgrenar.
Anders Axén berättar att Björketorparn idag sysselsätter sex
personer samt att Ambia inom kort kommer öppna ett kontor
i Stockholm, där han själv plus fyra personer till kommer hålla
till. Ambia Trading Group har även ett kontor i Baltikum, som ett
fönster ut mot världen... n

MOBILTELEFO NI

Christian Nilsson och Susanne Persson,
LG, vid lanseringen av LG G4 – som av
en händelse är de båda iklädda läderjackor vid lanseringen av läderluren...

Läderluren

LG har lanserat G4 – en flaggskeppsmobil i
läder.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

L

G har fokuserat extra mycket på bakstycket vid utvecklingen av LG G4, som lanseras i sex olika varianter på
den svenska marknaden – tre av dem har bakstycken
tillverkade av äkta läder (brunt, svart och rött) med en dekorativ
söm som skall göra LG G4 lika mycket till en modeaccessoar som
till en flaggskeppsmobil. Önskar man inte läderbaksida finns G4
även med bakstycke i plast (som anges ha metallkänsla) i grått,
guld och vitt.
Christian Nilsson på LG berättade vid lanseringen att det idag
inte bara handlar om att bygga en toppspecificerad mobiltelefon
- något i princip vem som helst kan göra - utan det är viktigt att
lyssna på konsumenterna. LG har med G4 satt design i fokus, för
att bryta mot den rådande trenden att alla mobiltelefoner ser
precis likadana ut.
Och intresset för G4 har innan lanseringen varit mycket stort –
24 000 personer har ansökt att bli testpilot hos Smartson, vilket
är en mycket hög siffra...
Givetvis är specifikationerna också viktiga när man idag lanserar
en ny smartphone, och LG har fokuserat på tre områden – display,
kamera och batteri.

G4 är försedd med en nyutvecklad - och förbättrad - IPS Quantum Display, som är 5,5 tum stor med upplösningen 2 560 x 1 440
pixlar - och enligt LG har den 20 procent bättre färgåtergivning,
är 25 procent mer ljusstark och har 50 procent högre kontrast
jämfört med skärmen i LG G3.
Kameran i G4 är, enligt Christian Nilsson, den bästa mobilkameran någonsin – med 16MP, laserfokus och ljusstyrkan F1.8 samt
uppdaterad optisk bildstabilisering. Kameran är dessutom den
första på smartphonemarknaden med en avancerad färgspektrumsensor, som skall ge mer korrekta färger i bilden så att röda
färger inte längre ser ut att vara ljust orange och vitt inte blir en
matt gul nyans. Det nya manuella läget låter dessutom avancerade användare experimentera med inställningar som skärpa, slutartid, ISO, exponeringskompensation och vitbalans. Och bilderna
kan sparas i RAW-format!
Frontkameran är på 8MP med ljusstyrkan F2.0, och med Quick
Gesture Shot kan man ta en bild genom att knyta näven – knyter
man näven två gånger tas fyra bilder med två sekunders mellanrum.
LG G4 har en lätt kurvad display, vilket gör att den är 20 procent
mer tålig än en platt skärm, om man skulle tappa den, säger
Susanne Persson på LG, och berättar att en hand inte är platt i
avslappnat tillstånd, vilket gör att G4 med sin kurvade design ligger perfekt i handen.
Under skalet finns en Qualcomm Snapdragon 808 processor
med sex processorkärnor - hexacore - och ett batteri på 3 000mAh
som är löstagbart. Mobilen har 3GB RAM och 32GB internminne
samt plats för ett microSD-kort på upp till 128GB – och operativsystemet är Android 5.1 Lollipop. n
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Juergen Boyny, GfK, visar trenden för navigatorer/E-readers samt soundbars/actionkameror – kurvorna pekar olika men volymen talar också.

Inför IFA:

Mötesplats nummer 1
Den internationella andelen ökar för varje år - av såväl besökare som media - och mässan växer i storlek. IFA menar att
man nu är ”nr 1 meeting place in the world”.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

I

FA-mässans globala pressmöte
inför IFA2015 gick av stapeln i
slutet av april på Malta, och 300
journalister från 55 länder fanns på plats.
Dr. Christian Göke, CEO Messe Berlin
(som tillsammans med organisationen
GfU, Gesellschaft für Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, arrangerar
IFA), berättade under sitt anförande att
han sett på TV att anledningen till att vi är
stressade är de konstanta förändringarna
i våra liv, något Herakleitos funderade på
redan 500 år före Kristus, då han myntade uttrycket ”Det finns inget beständigt
förutom förändring”.
Dr. Christian Göke berättade också att
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Whirlpool för första gången kommer vara
på plats med alla sina varumärken, vilket
betyder att alla stora aktörer inom vitvarubranschen nu finns på IFA.
Att förändring är en konstant är helt
klart, men det som kan anses vara en
smula egendomligt är att förändringen
ser väldigt olika ut på olika ställen – Dr.
Christian Göke berättade att 1980 kostade
en TV en månadslön, och nu kostar en TV
en veckolön, medan en bil 1980 kostade
en årslön, och nu kostar en bil 20 månadslöner...
IFA2015 anordnas 4-9 september, och
utställningsytan kommer bli något större
än ifjol.

Power Briefings

Under IFA-mässans globala pressmöte
hölls ett antal ”Power Briefings”:
1/Philips – Bernd Laudahn, Managing
Director Philips GmbH Market D/A/CH, berättade att Philips nu delar sig i två bolag Lighting och Healthtech - samt att andelen
människor globalt som är 60 år och äldre
var 11 procent år 2000, och andelen väntas vara den dubbla år 2050.
2/Haier – Yannick Fierling, CEO Haier
Europe, sade att Haier varit världsledare
inom Major Household Appliances sex år
i rad, att företaget omsatte 36 miljarder
dollar 2014 vilket innebar en ökning på
60 procent sedan 2010. Målet är att bli
ett ”Topp 5” vitvarumärke i Europa. Yannick Fierling visade upp företagets nya
tvättmaskin med ”Dual Drum” (den har
alltså två trummor, så att man kan köra två
separata tvättar samtidigt i en och samma
maskin) och berättade att de inom kort
kommer lansera en helt unik produkt –
den första kylprodukten utan kompressor.

IFA

Dr. Christian Göke, CEO Messe Berlin, berättade vid mässans globala pressmöte på Malta att det enda som är konstant är förändring.

Det rör sig om en ”Solid State Wine Cellar”
där ”motorn” är stor som ett kreditkort
och de enda ingredienserna är vatten och
koldioxid, alltså inga miljöfarliga kylvätskor. Han berättade också att Haier jobbar
aktivt på att lansera tekniken även i andra
produkter.
3/Grundig – Murat Sahin, CEO Grundig
Multimedia B.V. and Beko Germany, sade
att Grundig, som fyller 70 år i år, startade
med Small Domestic Appliances 2006 och
att de fram till idag har sålt 20 miljoner
produkter inom detta segment, som utgör
ett av företagets tre ben – där de andra är
Major Domestic Appliances och Consumer Electronics (SDA, MDA och CE alltså).
Grundig visade upp sitt VUX (Virtual User
Experience) och Murat Sahin berättade att
företaget i nästa månad lanserar sin första
curved UHD TV – som en av de cirka 500
produkter de har i sitt sortiment.
4/ZTE – Waiman Lam, Senior Director
of Technology and Partnership ZTE Mobile
Devices, förklarade att ZTE arbetat med
telekommunikation i 30 år, att de sysslat
med Mobile Devices i 17 år och att de
totalt sålt 600 miljoner enheter. 2014
sålde de 100 miljoner enheter, varav
nästan hälften var mobiltelefoner (48

miljoner) och det innebär att de var fjärde
största mobiltelefontillverkare 2014 med
en marknadsandel på 7 procent. Inom
segmentet ”prepaid” har de 21 procents
marknadsandel, vilket betyder att de är
näst störst. Waiman Lam berättade att det
framöver kommer vara en ZTE-logga på
alla deras mobiltelefoner, medan det tills
nu ofta varit en operatörslogga på många
modeller. Han visade även upp företagets
portabla HD-projektor med Android och
hotspot, ZTE Spro 2, och flaggskeppsmobilen Star II, där han poängterade att
deras röststyrning - som skall vara mycket
väl fungerande och finessrik - är helt och
hållet inbyggd i själva mobilen (något som
inte är fallet med exempelvis konkurrenten ”Siri” där röststyrningen finns i molnet
och således kräver uppkoppling).
5/TP Vision – Marc Harmsen, Global
Marketing Lead Product Manager Europe
and Russia TP Vision, talade om Philips TV,
och nämnde bland annat det faktum att
85 procent av alla som upplevt Ambilight
sägar att de kommer köpa Ambilight igen.
Han berättade också att cirka 65-70 procent av de som har en Smart-TV kopplar
upp den mot Internet, medan motsvarande siffra för en Android Smart-Tv är 90

procent – och nu har det stora flertalet av
Philips TV senaste versionen av Android,
Lollipop, under skalet.
6/Gibson Innovations – Wiebo Vaartjes,
CEO of Gibson Innovations, berättade att
de säljer en hörlur varje sekund och att
de håller på att etablera sig i Japan, USA
och Mexico. Han förklarade att inom CE
fokuserar de på sex varumärken – Philips,
Philips Fidelio, Gibson, Trainer, Onkyo och
Gogear.

Statistik

Juergen Boyny, Global Director Consumer
Electronics GfK, sade att precis som smartphones ”dödat” MP3-spelare och komapktkameror kommer Smart-TV ”döda” DVD/
Blu-ray eftersom de är direkt uppkopplade
till content.
Under ”Frågor & svar” sessionen
märktes det dock att det finns ett tydligt
intresse för Blu-ray i allmänhet, och UHD
Blu-ray i synnerhet, eftersom relativt
många frågor handlade om huruvida det
kommer bli något med 4K/UHD Blu-ray.
Det verkade ligga till som så att de som
frågade mycket kring UHD Blu-ray var de
som också var skeptiska till att streama
UHD, och det var också de som frågade
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Bernd Laudhan, Philips, och två medarbetare visar upp BlueTouch, för ryggsmärtlindring.

Grundigs VUX - Virtual User Experience - tilldrog sig stort intresse på Malta.

Juergen Boyny, GfK, berättade att ”Docking Speakers” ökat trefalt mellan 2008-2014.
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om inte High-end Audio skulle komma
tillbaka till IFA-mässan.
När det gäller svaren på frågorna kring
UHD Blu-ray och UHD streaming var de
väldigt politiska – det pratades en hel del,
men inget konkret blev egentligen sagt,
mer än att både UHD Blu-ray och UHD
streaming kommer... Jens Heithecker, IFA
Executive Director, svarade dock - helt
konkret - att de har en del varumärken
inom High-end Audio på IFA, som till
exempel Canton, men att fokus ligger på
Digital Audio istället för analog, High-end
Audio.
Juergen Boyny visade upp ett stort antal
diagram över diverse statistik, och konstaterade att ljudsegmentet globalt ökat med
8 procent i värde 2014, jämfört med 2013.
Värt att notera är att kategorin ”Docking
Speakers” (som sannolikt innefattar även
högtalare utan dockningsstation, som
ansluts trådlöst) ökat i värde med 300
procent mellan 2008 och 2014, medan de
ökat i antal med 290 procent – snittpriset
har alltså ökat.
Tittar man på den totala försäljningen
i värde inom CE så var det +0,1% 2013,
+0,9% 2014 och prognosen är +1,5% 2015.
Inom MDA är siffrorna +0,1% 2013, +2%
2014 och +3% 2015 – och för SDA +4%
2013, +5% 2014 och +4% 2015.
Inom TV beräknas 19% av årets globala
försäljning vara TV större än 50 tum, 11%
är UHD TV, 41% är Smart-TV, 1,5% är curved och 0,2% är OLED.
Juergen Boyny visade en bild med
rubriken ”However: some markets arose
fast and went down fast as well” och sade
att GPS-navigatorer numer finns i bilarna
och mobilerna samt att folk använder sina
surfplattor och smartphones istället för Ereaders för att läsa böcker elektroniskt.
Vad undertecknad reagerade på är
det faktum att trots att försäljningen av
GPS-navigatorer gått från 47,9 miljoner
till 22,7 miljoner de senaste fem åren och
E-readers fallit från 37,9 miljoner till 20,2
miljoner under samma tid så är det ändå
som så att de produktkategorierna säljer
ungefär dubbelt så mycket i antal som actionkameror och soundbars (12,9 mijoner
respektive 9,6 miljoner är prognosen för
2015).
Kurvorna ser dock annorlunda ut eftersom de två sistnämnda segmenten de
senaste fem åren ökat från 2,2 respektive
0,8 miljoner, och produkter som ökar istället för minskar i försäljning känns nog som
betydligt hetare för de flesta – även om
volymsiffrorna talar sitt tydliga språk. n

MWC

LG

L

G fokuserade på MWC på tre fokusområden – design, hårdvara och
användarupplevelse. Den böjda mobilen G
Flex2, som visades på CES i januari, tilldrog
sig stort intresse på MWC, där LG också visade tre nya mobiler: Spirit, Leon och Joy.
– Vi är oerhört stolta över våra nya
mellanklassmodeller, med en design och
en användarupplevelse som du vanligtvis
får betala betydligt mer för, säger Kristoffer Ejebro, nordisk produktspecialist för
mobiltelefoner på LG.
LG visade också sin smarta klocka LG
Watch Urbane, med boett i rostfritt stål,
som ett komplementet till tidigare modellerna G Watch & G Watch R. n

Kristoffer Ejebro, nordisk produktspecialist för mobiltelefoner på LG.

D-Link

L

Lars Larsson, D-Link, visade upp företagets nya produkter på MWC.

Huawei

ars Larsson på D-Link berättade på
MWC att enkelheten är mycket viktig, och att allt verkligen fungerar tillsammans. D-Links app är själva motorn i My DLink Home (som innehåller WiFi-produkter
som kameror, musikstreamer, powerplugs
och rörelsesensorer) och portalen - med
2,7 miljoner användare - är grunden man
utgår ifrån.
I vår har D-Link även lanserat produkter
som nyttjar Z-Wave istället för WiFi, och
en av anledningarna är att det är energisnålare – batteritiden är cirka två år. I sortimentet finns bland annat brandvarnare,
detektorer och sensorer – så att kunden
kan bygga ett eget trygghetssystem. n

H

uawei visade på MWC upp sin
smarta klocka Huawei Watch,
med 1,4-tums rund AMOLED-display och
boett i rostfritt stål, som sannolikt kommer
lanseras i sommar.
Man visade också upp andra generationens TalkBand, kallat B2, som kombinerar
aktivitetsarmband och Bluetooth-headset
i en och samma produkt – och designen
har uppdaterats rejält i andra generationen.
Ett annat Talkband, N1, demonstrerades
också, och det rör sig om marknadens första Hi-Fi stereo + Bluetooth-headset med
4G och lokal MP3-lagring för 1 000 låtar
samt aktivitets-tracking. n

Oscar Fernandez Thunström, Huawei, med företagets smarta klocka Huawei Watch.
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Benny Norling på Björk – en restaurang på Kungsholmen som ligger ett par minuters promenad från Ratekos kontor.

Ultra-HD-kanal inom ett år
– Jag sticker ut hakan och påstår att någon
gång inom tolv månader så har någon skandinavisk TV-kanal startat Ultra HD-sändningar.
Det säger Benny Norling, mångårig medarbetar inom SES Astra, satellitbolaget som sedan
5 februari sänder Ultra HD-sändningar freeto-air i Skandinavien.
TEXT: JAN BJERKESJÖ, FOTO: OLA LARSSON

B

enny Norling har pratat om det nya TV-formatet dels
vid seminariedagen för TV-branschen ”Spelplanen” 5
februari, då premiärsändningen av Ultra HD ägde rum,
samt vid föreningen för professionellt ljud, ljus och bild – LLB:s
pubkväll i slutet av april.
Just nu är TV-industrin på väg in i ett nytt standardarbete just
när det gäller kommande tekniska bildformat. Dagens TV-apparater har idag inbyggd teknik, men innehållet saknas och investeringarna för produktionsbolagen än så länge mycket stora.
– Vanlig HD-sändning ligger vid två megapixel, Ultra HD fyra
gånger mer, alltså åtta megapixel. Våra vänner på NHK i Japan
arbetar nu med att få till teknik som klarar 32 megapixel, alltså
fyra gånger större än Ultra HD. Tekniken kallas Super Hi-Vision
eller UHD-2.
Och tekniksprånget går fort. Redan år 2020 till de olympiska
spelen ska tekniken vara framme.
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– Utvecklingen skapar två utmaningar för tillverkare och industrin. Dels behövs det en riktigt stor TV hemma för att tekniken
ska gå fram och dels ligger den riktigt stora utmaningen i att klara
av de enorma datahastigheter som måste till för att klara sändningarna. Vi pratar om 300 Megabit per sekund, att jämföra med
dagens 10 Megabit per sekund för en HDTV-kanal och upp till 25
Megabit per sekund för Ultra HD.
Benny tycker att dagens Ultra HD faktiskt är tillräckligt bra för
TV-tittarna. För att njuta av ännu bättre teknik krävs så stora TVskärmar att det blir svårt att få dem innanför tröskeln i ett vanligt
hem. Om man nu inte ”tapetserar” väggen där hemma med
bildskärmar. Jodå, tekniken finns redan.

Nya standarden HEVC

Den nya standarden heter HEVC (High Efficiency Video Coding)
istället för den gamla MPEG (Moving Picture Experts Group). Den
nya standardtekniken gör det möjligt att komprimera bildmaterialet ännu bättre än tidigare. Men ställer samtidigt nya krav.
– Tänk dig en järnväg med ett antal tågvagnar på. I dessa måste
du få plats med alla kartonger och för att få plats för fler måste du
komprimera dem. HEVC finns nu i varenda Ultra HD TV-apparat
från 2015 och då är inte gamla formatet MPEG tillräckligt bra för
att sända TV-kanaler med ultrahög upplösning. Det duger helt
enkelt inte längre för att utnyttja bandbredden maximalt.
Ligger Japan i framkant när det gäller utvecklingen?
– Nej, det kan man inte säga. Alla TV-leverantörer har nya HEVC
inbyggda i årets line-up och i framtiden kommer tekniken även
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när det gäller mobiltelefoner och andra devices, som surfplattor,
spelkonsoller med mera. Med en sådan effektiv kodning kan du
nämligen köra den även i smala kanaler. Det gör även att exempelvis Netflix kan köra HD-film trots dålig bandbredd. Netflix har
för övrigt redan börjat sända 4k-underhållning tack vare HEVC.
Den svenska premiären visades alltså upp under seminariedagen Spelplanen 5 februari, då TV-aktörerna samlas för en årlig
informations- och diskussionsdag. Benny kallar visningen för
”Ultra HD fas 1”. Dels ska sändningen klara att visa bildupplösning
på 3840 bildpunkter gånger 2160 linjer, dels ett större och rikare
färgdjup.
– I dagens HDTV ser man på bilder av exempelvis en himmel
att tekniken inte riktigt klarar av färgdjupet utan att det blir som
skiftningar. Det är en följd av att vi idag kan visa 16 miljoner färger
i en HD-signal, vilket kanske låter bra, men det duger inte. Färgnyanser inom Ultra HD betyder en miljard färgnyanser.
Benny tror att någon skandinavisk TV-kanal inom tolv månader
kommer att starta en Ultra HD-kanal.
– Så pass bra är nämligen bilden när det gäller exempelvis
sportsändningar. Det blir en fantastisk upplevelse med stor
bildskärm. Alla TV-leverantörer har tekniken inbyggd, det är en
hygienfaktor idag, men trycket ökar på att generera innehåll och
material. Det är content som är flaskhalsen.

Det sista fysiska formatet

Vid CES-mässan i Las Vegas i januari i år annonserades att det till
julen i år kommer att finnas Blu-rayspelare med Ultra HD-material. HEVC gör det möjligt att få det lagringsutrymmet på en film.
Men något teknikkrig som vi såg mellan Blu-ray och HD-DVD för
ett antal år sedan blir det inte.
– Jag tror det här blir det sista fysiska formatet vi får se. Det
är ingen idé att göra skivor med större kapacitet. Lagringsmöjligheterna är idag extrema, men blir ännu större framöver. För
professionellt bruk arbetas på ny teknik med skivor som kan lagra
enorma datamängder. Allt som BBC någonsin har producerat får
då plats på en enda disk.
Bakom teknikutvecklingen ligger de allt större TV-skärmarna,
som i sin tur kräver allt bättre teknik för att tittaren tillfullo ska få
möjligheten att njuta av en perfekt bild.
– Alla tittare vill köpa något som är framtidssäkrat, trots att en
sådan säkerhet aldrig kan ges. Jag hoppas boxarna försvinner så
det bara blir smartcards kvar och inbyggd teknik.
För broadcastbolag handlar det om enorma investeringar för
att få fram innehåll till de nya kanalerna och den nya tekniken.
SES Astra beställde specialinspelat material till sin free-to-airvisning eftersom det annars är svårt att få tag på tillräckligt bra
material.
– Det är stora investeringar som behövs göras. Det svåra är att
klara enorma datahastigheter och HEVC-kodningen för direktsändningar.
Benny Norling har varit med länge i branschen. Hur många
gånger har han tänkt att vi nu börjat närma oss gränsen för vad
som är tekniskt möjligt?
– Det är en bra fråga. Jag tycker att en Ultra HD-bild på en 65
eller 80-tumsskärm är tillräckligt bra. Samtidigt börjar man prata
om Super High Vision, 8k, men för mig låter det då som om vi
pratar om digital bio och inte konsumentbruk.

Konsult med eget bolag

Sista mars gjorde Benny sin sista arbetsdag på SES Astra.

– Efter cirka tio år slutade jag dels på grund av ålderns rätt, dels
på grund av att jag nu har startat egen firma - Boresight - som står
för satellitens inriktning på jordytan. Jag tänker driva konsultverksamhet och hålla föredrag, men också hinna njuta av livet!
Var är det mest spännande som du varit med om?
– Jag tror det var lanseringen av HD hösten 2004 då jag nästan
fick sparken av min vd, som inte alls förstod vad HD skulle vara
bra för. Mina argument med att ”alla” kommer att skaffa HDTV
och platt TV gick inte hem. Vi skrev i alla fall avtal på att i oktober
2004 starta den första HD-kanalen i Skandinavien. För att se den
krävdes en satellitmottagare som erbjöd en kanal, säger Benny
och skrattar gott åt minnet.
Men att HD skulle slå igenom hade han på känn och han tog
därför också initiativ till starten av HDTV-forum som samlingspunkt för branschen. Och nu tar vi HD för givet.
– Det roligaste var när vi startade kampanjen för HD-ready och
certifierade TV-butikerna för att höja kunskapsnivån. Det var en
rolig tid.
Benny berättar gärna en personlig anekdot.
– Jag köpte en HDTV och min fru såg sändningen från utdelningen av fredspriset 2007 i Oslo där pristagarens dotter plötsligt
gjorde entré och sjöng fantastiskt bra. Det var så bra att min
fru blev så gråtmild att hon ställde sig upp för att applådera när
sången var slut. Så stor var upplevelsen. Hon blev så tagen av ljudet och närheten i bild och bildkvaliteten och då tänkte jag ”yes”
för mig själv – jag har gjort rätt!
– När vi startat HDTV-kanalen så kontaktade jag Folkets Hus
och Parker. Fotbolls-VM skulle ju sändas i HD och de nya digitala
biograferna skulle kunna visa detta. De hade även möjligheter att
visa livesändningar i HD från Metropolitan Opera i New York. Jag
ordnade så att de fick satellitmottagare installerade och sen blev
det en succé på de digitala biograferna. Nu, tio år senare, så är
det en fortsatt succé på biograferna och många får se föreställningar via satellit de aldrig annars kunnat se!

Astra Ultra HD demokanal

5 februari 2015 startade SES sändningar free-to-air i Ultra HD via
satellit i Skandinavien. Det är första gången som en Ultra HD kanal
sänds med det nya formatet i Skandinavien. Kanalen heter ”Astra
Ultra HD Demo” och består av 15 minuter premium-innehåll,
riktat i första hand till TV-handlare så att de kan visa Ultra HD via
satellit i butik.
Filmsekvenserna är en mix av stadsmiljöer, natur och sport
så att tittaren ska kunna få en rättvis bild av hur en Ultra HD
sändning (och mottagning) kan vara när den är som absolut
bäst. Innehållet är exklusivt producerat för Astra-kanalen av de
amerikanska renommerade 4K/Ultra HD specialisterna, Katie och
Jacob Schwarz.
Astra demokanalen sänds på satelliten SES-5 på 5 grader öst
och tas enklast emot med en Ultra HD skärm med en inbyggd
HEVC-dekoder. Innehållet kommer att sändas med en upplösning
av 3840 x 2160 pixlar, 50 bilder per sekund och med ett färgdjup
på 10 bitar. Institutet Fraunhaufer Heinrich Hertz har gjort HEVCkodningen av materialet och upplänkning hanteras från Kaknästornet i Stockholm.
High Effficiency Video Coding (HEVC) är den nya, standardiserade komprimeringsmetod som förväntas bli dubbelt så effektiv
som MPEG 4. HEVC används för Ultra HD sändningar både via
satellit och på internet. Med MPEG-4 hade det krävts en datahastighet på minst 50 Mbit/s för att ge samma tekniska kvalitet. n
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Hages butik ligger på Nynäsvägen 365 i Enskede strax söder om centrala Stockholm, och butiken har funnits där sedan 1947.
(De tre interiörbilderna ovan är tagna av Benjamin Andreasson, Hages).

Med fokus på installation
Hages är en Euronics-butik i Stockholm som
fokuserar på installation – hälften av de anställda sysslar med detta område.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

H

istorien om Hages Radio TV AB inleddes på
1940-talet då bröderna Georg och Harry Sjölander
etablerade en verksamhet bland öarna i Stockholms skärgård. De insåg att behovet av radioapparater var stort
i de ganska isolerade skärgårdshushållen, och från de lite bättre
bemedlade hushållen - till vilka man sålde nya radioapparater fick man ofta gamla apparater som inbyte. Efter genomgång och/
eller reparation såldes dessa vidare till de lite mindre bemedlade
hushållen.
När TV-apparaterna under 1950- och 1960-talet gjorde sitt
intåg i många svenska hushåll insåg bröderna Sjölander att ny
teknologi alltid kräver sakkunnig hjälp och personligt bemötande,
kombinerat med långtgående kunskaper inom teknik – för att på
bästa sätt kunna möta ett alltmer ökande behov av support från
kunder.
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1977 övertog Kent Axelsson rörelsen. Kent hade ett gediget
förflutet inom radio- och TV-branschen och vidareutvecklade Sjölanders servicekoncept samt namngav företagets tre kärnvärden:
Kvalitet - Känsla - Ansvar.
Företaget drivs fortfarande i familjen Axelssons regi – idag är
Kents son Thomas Axelsson (som började jobba i butiken på sommarlovet 1984 och sedan 1991 arbetat heltid) VD, och man arbetar fortfarande efter de tre ledorden kvalitet, känsla och ansvar.

Installation

Thomas Axelsson berättar att Hages sedan 1980-talet profilerat
sig mot installation, och att företaget då tog ett steg 45 grader åt
sidan i och med att man satsade på att utbilda tekniker.
– Jag minns Hages första stora installation. Vi monterade ett
stort antal TV-apparater i en skola och byggde ett intranät med
dåtidens teknik så att man på alla TV-apparaterna kunde se matsedeln, information om vikarier och lov med mera, säger Thomas
Axelsson, och berättar att anläggningen uppgraderades i vintras
– efter nära 20 år...
Thomas Axelsson berättar att behovet av installationer ökade
när mer komplexa lösningar från Bang & Olufsen och Bose började säljas, i början av 1990-talet.

B UTIK

Hages VD Thomas Axelsson i ett av rummen inne i butiken, där man visar olika installationslösningar.

Hälften

Hages har en butik, som ligger i södra Stockholm (i Gamla Enskede precis bredvid Nynäsvägen) och sysselsätter 17 personer, varav
åtta arbetar med installation/montering och två med projektering
– halva företaget jobbar således med installation.
För drygt fem år sedan genomförde Hages ett stort jobb på
Arlanda flygplats, vilket kan ses som starten för deras inriktning
även mot professionella installationer, och de senaste åren har
Hages gjort flera innovativa installationslösningar på Arlanda,
Tele2 Arena och flera av Stockholms mest kända mötesplatser,
restauranger och nattklubbar.
Ett exempel på en större installation är Stockholms största
nattklubb Colosseum i Tele2 Arena - med en yta på cirka 2 000
kvadratmeter - där Hages installerat Bose RoomMatch högtalarsystem med en sammanlagd effekt på 120 000 watt.
– Vi jobbar mycket tätt ihop med våra leverantörer, vilket är
viktigt för att ro iland projekten. När det gäller Custom Installation
jobbar vi bland annat med Control4, som distribueras av Canseda,
förklarar Thomas Axelsson.
Control4 är en ledande leverantör av intelligenta system och
kontrollösningar som gör att man kan styra nästan alla enheter i
ett hem, eller på ett företag, automatiskt.

Kundspecifikt

Hages samarbetar - vid nybyggen och renoveringar - ofta med
både kunden och arkitekten, och sysslar såväl med planering, ritning och projektering som montering, installation och uppföljning
– de är alltså med hela vägen från idé till genomförande.
Ibland handlar det om extremt kundspecifika lösningar, och
Hages har till exempel ugnslackerat högtalare åt Vapianos restauranger och L’Oréals butiker för att få exakt den färg på högtalare
som kunden önskat.

Mångfacetterat

Hages sysslar alltså med alla slags installationer, från väggmontering av en TV till professionella ljudinstallationer för offentliga
miljöer, och installerar tusentals TV om året.
Ungefär två tredjedelar av de TV som säljs levereras och installeras, och när det gäller fördelningen mellan TV på vägg kontra
TV på bänk är det ungefär hälften av varje – men det var fler
väggmonteringar tidigare.
– Vi är vana att jobba mot en relativt tight budget, eftersom
vi är sprungna ur konsumentbranschen, vilket innebär att vi ofta
kan finna lösningar för offentliga miljöer i helt andra prislägen än
utpräglade AV-specialister, avslutar Thomas Axelsson. n
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Huaweis lansering av nya P8 tilldrogs sig stort medieintresse. P8 är 144,9 x 72,1 x 6,4mm stor och väger 144g. Den har en 5,2-tums Full HD
display (1920 x 1080 pixlar) och är världens första smartphone med 13MP-kamera med fyrfärgs RBGW-bildbehandling.

P8 – Finessrik utmanare
Hur mycket går det att trycka in i en slimmad
design? När Huawei presenterade sin nya premiummodell P8 fanns en hel del intressanta
nyheter under skalet. Både design och funktioner har alla förutsättningar att utmana de
största aktörerna på marknaden.
TEXT & FOTO: MATS LUNDGREN

H

uawei mobiltelefoner har på tre år gått från
modell P1 till P8. Och när man i april lanserade
modell P8 så är det kanske företagets viktigaste
release hittills. Likaväl som att ge konsumenterna en premiummobil fylld med smarta funktioner handlar det förstås även om att
vederlägga kritikernas åsikter att Huaweis produkter är plastiga
och saknar kvalitet som konkurrenterna har.
När denna artikel publiceras har P8 precis nått handeln och det
är svårt att få en rättvisande bild av konsumentsuget.
– Vi ser stora möjligheter med P8 framförallt i Sverige där vi
nu fått med både operatörerna och kanalen som gör att vi når
ut brett på marknaden här, säger Peter Lundkvist, marknadschef
Huawei Devices och konsumentprodukter Sverige.
Huaweis stora världslansering hölls i London i mitten av april,
och Rateko var en av de inbjudna tidningarna till det påkostade
eventet. En lansering som påminde om konkurrenternas genom
att superlativen haglade och produkten var en härlighet, nästintill
något som aldrig tidigare tillverkats. Men så låter det på alla större produktlanseringar numera. Men Huawei lyckades förmedla
något ytterligare, bortom alla dessa lovord.
Huawei signalerar tydligt att man vill skapa en attraktiv produkt.
P8 andas design på ett sätt som tidigare enbart Apple visualiserat.
– Vi har skapat en mobil som är helt slät, ingenting sticker ut
som på iPhone 6 eller Galaxy S6. Dessutom är skalet helt i metall,
vi har lagt stort fokus vid optisk bildstabilisering, bildförbättring
och teknik för att kunna ta bilder i svagt ljus, förklarade Richard
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Yu, CEO, Huawei Consumer Business Group.
Man klår också konkurrentprodukterna med 0,5 mm, när det
handlar om hur tunn P8 gjorts – mobilen är endast 6,4 mm tjock.
Fortsätter vi att prata tekniska specifikationer så styrs P8:an av
en åttakärning processor med Android 5.0 Lollipop, men Huawei
har modifierat en hel del för att ge den en känsla av eget gränssnitt. Mest yttrar det sig i en ”dialekt” av hur man navigerar en
Android, men med en låg inlärningströskel.
Huawei jobbar också med egen gestteknik. Mobilen känner av
ifall man pekar med fingret eller med knogen. Med det sistnämnda kan man ta skärmdumpar av hela eller delar av skärmen.

Lekfullhet

Bortom allt obligatoriskt självberöm skymtar alltså något annat. Det verkar som att både designteamet och teknikerna haft
oerhört roligt när man kläckt idéer - och implementerat dem - i
P8:an. Här finns en lekfullhet som i dessa sammanhang ofta får
stå tillbaka för ”nyttan”. Att ha en toppmodell av en smartphone
måste motiveras av att man har en vansinnigt seriös användning
av den i jobbsammanhang. För priset brukar vara i klass med att
den anställdes företag köper enheten.
Huawei verkar inte ens tänkt åt det hållet, för här har man
stoppat in funktioner som ”Light Painting” där man kan leka med
exponeringstider och under mörkertagning låta befintligt ljus
”måla” bilderna på allehanda fantasieggande sätt. Sen har man
lagt till funktioner som till exempel videoinspelning som tillåter
att man kan koppla ihop andra mobiler (även konkurrentmärken)
och således välja att ta filmklipp från olika vinklar.
Och förutom den nya gesttekniken kan man även programmera
enheten så att den svarar när man ropar, ifall man tappat bort
den i sin närhet.
När vi ringer upp Peter Lundkvist för att kolla några avslutande
detaljer veckan innan Rateko går i tryck, så har han just tillbringat
en stor del av natten under Tranebergsbron i Stockholm för att
utnyttja telefonens ljusmålning till den film som ska användas till
en av kampanjerna som görs till konsumentsläppet.

MOBILTELEFO NI

– ”Light painting” är verkligen en rolig funktion, det är spännande att utmana mörkret, förklarar han.
Men mitt i all lekfullhet har Huawei inte glömt att täcka upp de
praktiska problem som ibland dyker upp. Problemet med spräckta
mobilskärmar som generellt gäller för alla smartphonestillverkare, hanterar Huawei genom att stoppa in Gorilla Glass 4 i sin
nya toppmodell. Likaså har man eliminerat det som kallas ”dead
hold”, att handen skärmar bort inkommande telefonsamtal, både
med nya små antenner och med att göra P8:ns hölje helt i metall.

Dual SIM

Huawei P8 hade säljsstart 29/5 i Sverige. Den på pressvisningen
läckert avvikande produkten hette P8 Max, med större skärm
(6,8”) och bättre arbetsyta. Den kommer inte att lanseras i Sverige.
– Nej, marknaden för större smartphones är inte så stor här, i
varje fall inte ännu. Kanske ändras det längre fram, men i nuläget
finns den modellen enbart tillgänglig i andra territorier, säger
Peter Lundkvist.
Nytt sedan lanseringseventet är att Huawei släpper en P8 Light,
med lite enklare funktioner för att nå publiken som vill köpa mobil utan abonnemang. P8 Light kommer också med Dual SIM från
start. Och det känns lite omvänt, att den billigare modellen ska ha
det som premiummodellen i praktiken ännu saknar.
Stödet med dubbla SIM-kort gäller inte den första leveransen
av P8 till den svenska marknaden. I Sverige kommer enbart ett
enda SIM-kort kunna användas. Varför?
– Anledningen är att det görs två versioner då marknaderna
globalt ser annorlunda ut. Dual SIM versionen var inte tillgänglig
för vår region i samband med första leveranserna och vi vill inte
dröja med lanseringen på grund av just avsaknaden av den funktionen. Så, vi följer helt enkelt ett beslut som är taget av regionen
att lansera produkten under maj 2015, säger Peter Lundkvist.

Samma men olika

Tekniskt är P8-modellerna inte annorlunda, bortsett från Dual
SIM-funktionen. Peter Lundkvist tillbakavisar också påståendet att
det är operatörerna som motsatt sig denna funktion som öppnar
för att man kan utnyttja SIM-kort från två olika operatörer samtidigt. Det är oklart om operatörerna ser detta som ett hot eller
som en möjlighet.
– Nej, de har idag inget emot Dual SIM. Det är inte heller något
som de anser är av yppersta vikt eller på något sätt avgörande för
deras lansering. Det finns en viss efterfrågan som vi anser accelererar i Sverige och därför gläds vi över att moderbolaget har en
strategi med fokus på Dual SIM. På sikt kommer denna funktion
vara default i våra produkter, både vad gäller Huawei och Honor.
Man får intrycket av att den internationella acceptansen är
större för Dual SIM.
– Som sagt, det finns idag inga direkta motsättningar. Det som
kan vara ett problem för svenska operatörer är om det saknas
viktiga frekvensband. På vår senaste produkt inom Honor serien
(Honor 6+) saknas 800-bandet vilket har medfört att vi ej kommer
att lansera produkten i Sverige. Det var synd då det var en mycket
kompetent produkt till ett synnerligen attraktivt pris och som
säkert hade uppskattats av svenska konsumenter. Vad gäller P8
så har vi inga uppgifter på avsaknad av frekvensband på Dual SIM
versionen.
Ur ett användarperspektiv är möjligheterna med dubbla SIMkort mycket eftertraktat. Är man längre tid på en utländskt ort
är det ju naturligt att skaffa ett lokalt SIM-kort för att balansera

P8 är minst 0.1” större, något som Huaweis designchef för mobiler,
Joonsuh Kim, framhåller tillsammans med den lyxiga metallkänslan.

kostnaderna. Redan idag gör ju många affärsresenärer så. Även
er CEO Richard Yu berättade ju under presseventet att han har
ett engelsk SIM-kort i telefonen som han använder i England, och
han är i London väldigt ofta. Detta skulle ju passa svenskar också.
– Finns det en hårdvara redo för regionen med Dual SIM i
samband med leverans nr 2 så kommer vi förmodligen att få den
levererad. Vi har inga avsikter att hindra detta i alla fall då vi gärna
hade sett denna funktion redan vid leverans nr 1.
För den svenska delen av Huawei är P8 utmanande nytt. För
första gången kliver man ut ur skuggan av de större aktörerna.
Både kanalen och operatörerna finns nu på plats, vilket enligt
Peter Lundkvist känns oerhört bra.
– Huawei kör den största kampanjen vi någonsin gjort här för
att göra konsumenterna medvetna om att P8 nu finns i butik. Och
P8 är dessutom förhandsbokad, något vi inte är vana vid. Konsumenterna har en låg kännedom om Huawei i Sverige, men vi
ser det här som att vi nu har startat en resa och att vi får ett stort
intresse och stor uppmärksamhet för detta. n
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TomTom vill skaka om mark

TomTom anordnade den 29 april ett pressmöte i Amsterdam, en bit ifrån sitt huvudkvarter, där de berättade om företaget och
marknaden. De lanserade nya GO-navigatorer
med livstids uppdateringar av kartor och hastighetskameror, MyDrive (som sammanlänkar
mobiler, surfplattor, datorer och navigatorer)
och Bandit – en actionkamera som skall skaka
om marknaden.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

C

orinne Vigreux, en av TomToms grundare och ansvarig
för TomToms konsumentprodukter, berättar att 2014
var ett viktigt år för TomTom, när de stabiliserade
bolaget, och 2015 är det dags att växa igen – och de växer inom
alla sina fyra verksamhetsområden (Consumer/Automotive/Telematics/Licensing).
– TomTom startade för nästan 25 år sedan (1991) och att det
är samma team som presenterar nyheterna och produkterna
på scen idag är nog unikt. Såväl hårdvaran som mjukvaran har
förändrat världen de senaste 25 åren, och TomTom - som idag har
4 500 anställda och verkar i 50 länder - drivs av innovation. Flera
100 miljoner människor använder våra kartor, och inom fem år
kommer vi kunna köpa en bil som med hjälp av våra kartor och
tjänster kommer vara, nästan, helt självkörande, säger Harold
Goddinj, en av TomToms grundare och CEO, i samband med lanseringen av nyheterna i slutet av april.
– Vi uppfann uttrycket ”Big Data”, och många biltillverkare jobbar med oss inom området självkörande bilar, förklarar Corinne
Vigreux, och lämnar ordet till en annan medgrundare vid namn
Pieter Geelen, som berättar om TomToms insamling av miljarder
olika slags data.
Pieter Geelen förklarar att om vi säger att restiden är 1 timme
och 23 minuter så är restiden 1 timme och 23 minuter.
– Det finns mobiltelefoner i varje bil idag, och vi samarbetar
med telekombolagen, så vi kan mäta när bilarna saktar in och

Under TomToms evenemang i Amsterdam demonstrerades företagets nya produkter bl

omedelbart uppdatera informationen i realtid. Vad kanske inte
så många känner till är att vi även samarbetar med till exempel
stadsplanerare, och vi kan ge dem svar på frågor som ”vad händer
om vi bygger en rondell där?” eller ”om vi bygger ett sjukhus
här, varifrån kommer besökarna, och är de hungriga när de
anländer?”. Vi har ett eget TomTom Cloud där en otrolig mängd
data kontinuerligt samlas in från navigatorer, mobiler, webben
etcetera, och detta är grunden för våra tjänster. Vi kan till och
med hitta lediga parkeringsplatser via satellit och 3D-mjukvara –
tjänsten finns inte ännu, men det är inte osannolikt att den kommer, berättar Pieter Geelen.
– Detta är anledningen till att vi är marknadsledare och vinner
alla tester, flikar Corinne Vigreux in.

Sömlös navigation
Cees van Dok, UX-chef på TomTom, presenterade MyDrive.
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Cees van Dok, UX-chef på TomTom, presenterade TomTom MyDrive, som är en tjänst som skall göra navigation sömlös, genom

G P S ACTIO N

arknaden för actionkameror

MyDrive är tillgänglig via mydrive.tomtom.com för datorn och
via appar för iOS och Android-enheter.
MyDrive lanseras på de nya TomTom GO 510, GO 610, GO 5100
and GO 6100 – och är också tillgänglig på tidigare versioner av
TomTom GO genom en mjukvaruuppdatering (de modeller som
kan uppdateras är GO 40/50/60/400/500/600/5000/6000).

Livstids uppdateringar

De fyra nya navigatorerna lanseras med livstids uppdateringar
av kartor - från hela världen - och hastighetskameror, utan extra
kostnad.
TomTom anger att GO 510, 610, 5100 och 6100 har en interaktiv pekskärm med zoom och svep – och även mer detaljerat
gränssnitt, förbättrad användarvänlighet, 3D-kartor och ”Click &
Go”-fäste. Det går att välja mellan en skärmstorlek på 5 eller 6
tum, samt uppkoppling via sin mobiltelefon (510 och 610) alternativt inbyggt SIM-kort med obegränsad data och roaming utan
extra kostnad (5100 och 6100).
– Med tillägget livstids kartuppdateringar av världskartor och
hastighetskameror i nya TomTom GO kan vi erbjuda den mest
omfattande lösningen som vi någonsin gjort. Vårt mål är att bidra
till att undvika trafikköer och att hjälpa förare att nå destinationen
snabbare, oavsett var i världen man befinner sig, säger Corinne
Vigreux.

Ny kategori – actionkamera

Corinne Vigreux berättade att TomTom sålde 500 000 klockor
2014, och att prognosen är att dubbla den siffran i år – sedan lämnade hon plats på scen för Peter-Frans Pauwels, en av TomToms
grundare, som presenterade företagets första actionkamera,
Bandit.
– Vi börjar inte med actionkameror för att det är ett växande
segment, utan för att vi vill förbättra segmentet. Vi har själva
använt actionkameror länge, och vi har inte för avsikt att bli en
av många aktörer inom detta område. På nätet finns mängder
av coola actionkameravideoklipp, många är upplagda av tillverkarna själva, och avsedda att locka köpare. Men det är inte bara
att köpa en actionkamera och så är det klart. Det krävs mycket

a produkter bland annat av en grupp cyklister försedda med Bandit actionkameror.

att koppla samman olika enheter – som mobiltelefoner, surfplattor, datorer och navigatorer.
– Med MyDrive kan man till exempel klicka på en adress i sin
mobil - som sannolikt finns i ett e-postmeddelande eller på Facebook - och kolla det aktuella trafikläget mellan där man är och
dit man skall, på sin dator i hemmet – sedan synkas automatiskt
informationen till navigatorn i bilen när man sätter sig ner för att
köra, säger Cees van Dok.
– MyDrive lanseras med flera innovativa funktioner – alla
skapade för att göra körupplevelsen bättre. Från att veta när det
är dags att åka så att du kommer fram i tid, till att göra din karta
personlig med favoritresmål, och till och med skicka din destination till TomTom GO innan du sätter dig i bilen. Vi är väldig entusiastiska över tjänsterna. Men det här är bara början. MyDrive
erbjuder så mycket mer, och genom att öppna upp plattformen
för utvecklare skapar vi nya och spännande möjligheter för framtiden, säger Corinne Vigreux.

Peter-Frans Pauwels, en av TomToms grundare, presenterade Bandit.
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Stefan Högberg, nordisk försäljningschef på TomTom, visar upp företagets nya actionkamera, Bandit.

redigering för att få ett bra resultat. Eftersom det är tidskrävande
att redigera videoklipp på datorn är det många som köper actionkameror, filmar lite och laddar över till datorn – sedan ger man
upp. Världen är full av actionkameror som samlar damm. Vi på
TomTom såg detta problem och fann en lösning, säger Peter-Frans
Pauwels.
TomTom har som ambition att skaka om marknaden för actionkameror, i och med lanseringen av Bandit, som en actionkamera
med snabb och enkel redigering och delning av video. TomTom
Bandit lanseras som den första actionkameran med en inbyggd
mediaserver, vilket gör att användare inte längre behöver ladda
ner videomaterialet för att redigera det. Bandit levereras med en
app som gör det enkelt att redigera och dela video på bara några
minuter, genom att helt enkelt skaka mobiltelefonen.
– Vi tog en enkel, men radikal väg och löste redigeringsproblemet. I alla actionkameror på marknaden måste du först ladda ner
flera gigabytes av film till din dator, något som kan ta lång tid. Du
måste sedan titta på materialet och hitta de bästa sekvenserna
för att sen klippa ihop det. Vi vet att detta ofta tar flera timmar,
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men inte med TomTom Bandit. Vi har skapat en kamera där
bilderna bearbetas i själva kameran, vilket gör att du kan redigera
materialet mycket lättare och mycket snabbare, säger Slobodan
Stanisic, chefsingenjör på TomTom.
TomTom Bandit har ett antal inbyggda sensorer som registrerar
höjd, rörelse, position etcetera, och taggar under filmning höjdpunkter enligt parametrar som hastighet, höjd, G-kraft, acceleration och hjärtfrekvens. Höjdpunkterna kan även taggas manuellt
genom ett knapptryck på kameran eller en fjärrkontroll.
TomTom anger att Bandit filmar med hög videokvalitet (i 4K
med 15 bps, i 2,7k med 30bps, i Full HD med 60bps och i 720p
med 120bps) och har ett vidvinkelobjektiv med 16MP CCD-sensor
och en kraftfull processor.
Kameran är vattentät och designad med ”Batt-stick”, vilket innebär att batteriadaptern kombinerar batteri, microSD-kort och USB
3.0-anslutning i en enhet, som ansluts direkt till en dator via USB
och kan på så sätt laddas och spara ner filmer samtidigt. Bandit
har även Wi-Fi och Bluetooth. Batteritiden anges till tre timmar.
Och det finns givetvis en rad olika tillbehör att tillgå. n

B 2B

Tobias Bjarnelind med en Samsung Galaxy S6 edge, som likt alla Galaxy är försedd med Samsung Knox – säkerhetsstommen i B2B-satsningen.

Fokus på företagsmarknaden
B2B är en stor tillväxtmarknad för Samsung,
och de har nyligen ökat sitt fokus på företagslösningar i och med den nya satsningen
”Samsung Business”.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

amsung har i vår lanserat en portfölj av företagslösningar för olika branscher, och den nya satsningen
”Samsung Business” innebär att man tar ett samlat
grepp om företagsmarknaden genom att presentera ett ekosystem för det som kallas Internet of Things (IoT).
– När allt fler företag implementerar nya system och processer
kopplade till Internet of Things skapas förutsättningar för ökad
produktivitet och lönsamhet, samtidigt som det bidrar till ett
ökat kundvärde. Inom ramen för Samsung Business erbjuder vi
nu tjänster som gör att företag till fullo kan dra nytta av möjligheterna som den nya tekniken innebär, säger Annika Roupé, Vice
President Enterprise Business Team Samsung Nordics.
Inom ramen för Samsung Business knyter Samsung ihop sina
företagslösningar för att erbjuda en heltäckande produktportfölj
inom fem fokusområden – detaljhandel, utbildning, hälsa & sjukvård, finans samt transport- och logistikbranschen.
Tobias Bjarnelind, nordisk produktchef IT & Mobility för företagsmarknaden på Samsung, berättar att B2B är en stor tillväxtmarknad för Samsung, och att målsättningen är att en betydande
del av Samsungs intäkter på totalt 400 miljarder dollar år 2020
skall komma från Samsung Business.
– Vi har ett starkt arv från konsumentmarknaden och skall dra
nytta av det inom B2B när vi nu för första gången har avsatt pengar för forskning och utveckling inom B2B, säger Tobias Bjarnelind.

En betydande del - kanske närmare hälften? - av Samsungs
totala intäkter 2020 skall alltså komma från företagsmarknaden,
och 90 procent av företagets produkter skall då vara IoT-ready.

Trådlöst samarbete

10 april inleddes säljstarten av Samsung senaste flaggskeppsmobiler Galaxy S6 och Galaxy S6 edge, som båda har inbyggt stöd för
trådlös laddning. Samtidigt presenterade Samsung ett rykande
färskt samarbete med Skandinaviens ledande cafékedja Wayne’s
Coffee.
Totalt kommer sju caféer att utrustas med 65 trådlösa laddningsplattor från Samsung. Först ut är caféet på Kungsgatan i centrala Stockholm. Därefter följer ytterligare fem caféer i centrala
delarna av Stockholm, samt ett café i Nordstan i Göteborg.
Nu kan du alltså luta dig tillbaka, njuta av en kopp kaffe och
ladda batterierna. Bokstavligt talat. Telefonen placeras helt enkelt
på den trådlösa laddningsplattan, som är inbyggd i bord och
bardiskar. Utan trassel och sladdar har du ett fulladdat batteri på
cirka tre timmar.
– För oss och alla användare är det här början på en ny era.
Idag är trådlös laddning fortfarande futuristiskt för många. Om
bara ett par år kommer det vara standard överallt. På Samsung
drivs vi av innovationskraft och det här är ett konkret resultat av
det, säger Tobias Bjarnelind.
Samsungs laddningsplatta är kompatibel med andra elektroniska enheter som har inbyggt stöd för trådlös laddning. Det är alltså
inte en lösning exklusiv för Galaxy S6 och S6 edge.
– Vårt koncept bygger på att erbjuda den bästa tänkbara servicen, det bästa kaffet och de smaker och trender som efterfrågas idag. Att nu kunna erbjuda trådlös laddning för våra gäster
kommer självklart göra vårt erbjudande ännu mer attraktiv, säger
Mats Hörnell, Sverigechef på Waynes Coffee. n
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Christer Johansson med en solpanel. Den senaste är som en gardin med massor av små bollar som alla är celler som tar till sig ljus.

Energi – i don och person
Christer Johansson, för många känd som
Turbo-Krille, har i nästan 50 år varit verksam
i och kring elektronikbranschen – de senaste
tio åren mestadels utomlands.
TEXT: OLA LARSSON

D

et började i en serviceverkstad för nästan 50 år sedan.
1966 bodde Christer Johansson i Värnamo, och i
huset fanns en serviceverkstad, som Christer 13 år
gammal började sommarjobba i – som allt i allo och springpojke.
I serviceverkstaden fanns en butik, där började Christer att sälja
produkter, och innan sommaren var slut hade Christer befordrats
från springpojke till juniorsäljare med provision.
Christers 40 första år i branschen skrev Ratekos dåvarande
chefredaktör Jan Ljuhs en fem sidor lång - och mycket intressant artikel om i Rateko 11-2006 i samband med att Christer lämnade
den svenska branschen, för att kliva ut stora vida världen.
Den som vill läsa denna artikel kan göra det på www.rateko.se
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(under rubriken ”Tidning”) där det numret finns som PDF. Inom
kort kommer alla Rateko från 2003 och framåt finnas som PDFfiler på hemsidan.
I korthet kan Christer Johanssons 40 första år i branschen sammanfattas så här:
• 1966 – Från springpojke till säljare i butik.
• 1976 – Öppnar egen Radio & TV butik i Gislaved.
• 1977 – Butiken blir medlem i A-handlarna och ett år senare
är Christer med i styrelsen.
• 1980 – Claes Bluhme blir VD för A-handlarna, och Christer
jobbar tätt samman med honom.
• 1988 – Christer blir VD på A-handlarna/Audio Video.
• 1990 – Startar Thomson i Sverige.
• 2000 – Blir styrelseordförande i ElektronikFörbundet
(handlarorganisationen som bland annat gav ut Rateko).
• 2000 – Christer går in som delägare och styrelsemedlem
i teknikföretaget C-Technologies (Anoto) och säljer in en
standard för digitala pennor och papper.
• 2001 – Christer var drivande i bildandet av CE-Konsumentelektronikbranschen, som ett samarbetsforum mellan

BRANSCHPRO FIL

ElektronikFörbundet och leverantörsorganisationen SRL
(Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer).
• 2002 – Christer blir VD på C-Tech och driver bolaget i tre år
– siffrorna byter färg från rött till svart.
• 2004 – Samarbetsforumet CE-Konsumentelektronikbranschen blir ett aktiebolag (som i dagligt tal kallas ElektronikBranschen) och styrelseordförande för denna intresseorganisation för såväl leverantörer som handlare är Christer
Johansson – fram till 2006.
Christer Johansson hörde av sig till Rateko under förra året och
undrade hur det gick, samt berättade en del om vad han hållt
på med den senaste tiden, och tanken var att det skulle blivit en
artikel redan då, men av olika anledningar blev det inte så. Först
nu har det funnits såväl tid som plats att bearbeta all information
och publicera en text om Christer i branschtidningen, som jag tror
och hoppas att en hel del läsare kommer tycka är intressant.

Frågor & svar

I en artikel i Rateko 2006 kunde vi läsa om att du lämnar dina
uppdrag i Sverige för att kliva ut i den stora vida världen. Vad
hände med denna satsning?
– Jag började jobba för Hitachi i Japan redan 1 januari 2006.
Men mitt första uppdrag för Hitachikoncernen kom faktiskt redan
2004. Jag fick erbjudandet av Hitachis president under en middag
i Tokyo. Uppdraget var att ingå som styrelseledamot i ett nystartat bolag i Kina som Hitachi ägde tillsammans med två kinesiska
bolag. De ville främst ha mig att verka i styrelsen som en brygga
mellan Kina och Japan eftersom kineser och japaner har svårt
att kommunicera och samarbeta. Kineserna är mycket tuffa och
tradingdrivna och vill se snabba resultat, medan japanerna jobbar
metodiskt och vill ha både hängslen och livrem innan de säger ja.
Efter mitt första styrelsemöte i Peking förstod jag att det kommer bli mer jobb för mig än de planerade tio mötena. Problemet
jag har är att jag har svårt att håla tyst så att säga, och har väldigt
fort ett förslag på lösning. Detta resulterar oftast i att man ber mig
göra jobbet som jag just föreslagit. Mitt engagemang i Kina blev
att jag under året gjorde ytterligare 70 arbetsdagar i Kina för att
hjälpa ledningen med att leda och utveckla företaget.
Som jag förstått har du de senaste tio åren verkat i olika branscher, inte minst i Japan?
– Mitt andra uppdrag för Hitachikoncernen fick jag 2005.
Då som Executive Representative Sales & Marketing på deras
Strategic Planning Center i Tokyo. Här fick jag jobba med olika
uppdrag och supporta både människor och verksamheter runt
om i världen. Jag har en förmåga att snabbt sätta mig in i olika
branscher och verksamheter oavsett vad de sysslar med. Problem
ligger oftast inte i själva produkten utan i paketeringen och hur
ledningen hanterar både människor och kunder. Detta har jag
fått erfara under hela mitt yrkesverksamma liv. Mycket av min
erfarenhet fick jag från butiksgolvet där jag mötte mängder av
kunder i olika situationer och denna erfarenhet tog jag med mig
in i de fina styrelserummen. Jag kan lova alla att den kund- och
verklighetserfarenhet jag innehar slår de flesta akademikers - som
aldrig har lärt sig att knyta ihop säcken - för den får man nämligen
inte lära sig på någon managementskola i hela välden.
Vid sidan av mina uppdrag hos Hitachi hade jag ytterligare två
styrelseuppdrag i Tokyo, där jag var styrelseordförande och min
gamla vän Yamanaka var VD. Ett av bolagen var ett konsortium
där de största japanska bolagen ingick, och vår mission var att
skapa gemensam digital standard.

Det har blivit en hel del resande antar jag?
– Ett bevis på att man flugit mycket var när SAS uppvaktade mig
på min 61-års dag med att ge mig livslångt guldmedlemskap. Nej,
flygresorna är inget jag önskar få tillbaka. Det är mycket roligare
att köra bil i Europa och njuta av allt vackert som finns mellan
Sverige och Medelhavet.
Inför året 2007 så beslutade jag mig för att lämna mina svenska
styrelseuppdrag och koncentrera mig på ett färre antal uppdrag,
och börja njuta av livet inte minst i vårt hus i Provence.
* Vad har du dragit för lärdom av att jobba styrelser för stora,
börsnoterade bolag?
– Flera kan jag lova. För det första så är de flesta ledamöterna
oftast dåligt pålästa och har inte haft tid att sätta sig in i bolagets
verksamhet. Ofta sitter dessa proffs i ett tjugotal bolag mest för
att tjäna stora pengar och mindre för att utveckla personalen och
verksamheten. I de flesta svenska bolag är VD en av ledamöterna
i styrelsen och det tycker jag är fel i de flesta fall. Styrelsen skall
vara VD:s förlängda arm och resurs. VD skall vara föredragande
men inte del i styrelsens arbete, för när det hettar till kan VD påverka alldeles för mycket och förlänga lidandet. En styrelse måste
vara engagerad och veta vad bolaget sysslar med för att just vara
en resurs till bolaget.
AB Sverige styrs av en liten klick personer som inte alltid har
koll på vad som sker. Jag har jobbat som styrelseledamot i svenska
börsbolag där flera ledamöter, undantaget mig själv, tillhört de
mest namnkunniga proffsen i Sverige och jag har inte alltid varit
imponerad av deras arbetsinsats kan jag intyga!
Finns det några knep till framgång?
– Nej, det handlar bara om blod, svett och tårar. Visst är det bra
med teoretiska kunskaper men då gäller det att ha förmågan att
omsätta dem i verkliga livet. Den erfarenhet man skapar får man
oftast genom att man gör fel, och tar man bara lärdom av sina fel
så kommer man långt. Självfallet handlar det också om att sätta
mål och tidsbestämma dem annars blir det bara en dröm. Jag har
alltid jobbat med tidsbestämda mål. Redan på gymnasiet hade jag
mål som jag skulle infria innan jag fyllt 25 år! Målen driver en och
är man tillräckligt hungrig och envis så brukar målen slå in.
* Vad vad det för mål du hade som 20-åring?
– På den tiden var målen materiella. Det handlade om att ha
en egen ridhäst och äga en Porsche samt en tavla av Picasso, och
detta skulle jag ha innan jag fyllde 25 år. När jag fyllde 24 år så
hade jag infriat målet!
Senare i livet så handlade målen mer om att jobba i olika organisationer och företag i världen. Slutligen handlade mina mål om
att sluta jobba vid 55 och skriva en bok om allt som hänt.
Vad hände med boken?
Den ligger fortfarande och väntar. Jag försökte gå en genväg
genom att föreslå Dagens Industri en mängd olika temaartiklar
om finanskrisen 2008-2009 och hur man som företag bäst hanterar kriser. När Gunilla Herlitz, som då var chefredaktör på DI,
tog del av mitt material så bad hon mig skriva en bok istället. Att
skriva en bok om evergreens är en sak, men för att det skulle bli
bra managementlitteratur krävs att boken också är aktuell, och
att skriva denna bok skulle ta minst två år – och det var jag inte
beredd på just då.
Hur var det med arbetsviljan när du bodde och levde vid Medelhavet?
– Inga problem, men vitsen var att kunna kombinera jobbet
med att bo på en av de bästa platserna i världen. Under åren
2000 till och med 2008 reste jag med flyg fler än 100 dagar per år,
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Yamanaka-san & Christer Johansson i Salvartori Kitchen i Tokyo, i samma byggnad som Hyatt hotell (där filmen Lost in translation spelades in).

och jobbade i olika styrelser i USA, Japan, Kina, Indien, Hongkong,
Schweiz och Sverige. I de flesta fall hade jag dessutom extrajobb
för samtliga bolag jag arbetade för, vilket gjorde att jag var borta
längre perioder från familjen och mitt hem. Denna tid var otroligt
spännande och utvecklande, men också slitsam. Jag gjorde varje
månad flera långflygningar till samtliga världsdelar, och ibland
visste jag inte var jag befann mig. Då var det skönt att koppla av i
vårt hus i Frankrike, som redan från år 2000 blev vårt första hem,
där jag och hustru Lena bodde merparten av året.
Du hade ingen tanke på att ta det lugnt och njuta av allt du har
runt omkring dig?
– Jo, i allra högsta grad. Mitt mål har alltid varit att sluta jobba
när jag skulle fylla 55 år. Under 2008, det året då jag fyllde 55
år, lämnade jag samtliga uppdrag utom ett, som jag hade för
Hitachikoncernen i Japan. Jag försökte sluta, men fick svaret
att de kanske kunde behöva mig, och att jag satt på så mycket
erfarenhet att de var nöjda med att jag fanns beredd om de skulle
behöva mig. Typiskt japansk, och även om jag inte behövde vare
sig jobba eller resa till mötena i Japan så fick jag mitt arvode! Jag
fick det förklarat att det handlade lite om att ge tillbaka och att de
satte värde på mina insatser under åren.
Hörde Hitachi av sig?
– Jag fick njuta av både lite trädgårdsarbete och lite golfspel
i Provence innan det var dags att börja jobba igen. I slutet av
november 2010 var det dags att återigen kavla upp ärmarna och
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börja jobba för Hitachi och deras solenergisatsning.
Denna gång var det dock min kalender som styrde arbetet.
Jag ville inte in i karusellen som skenade ibland, utan bara göra
insatser som var roliga och inte tog upp allt för mycket av min tid.
Denna gång skulle jag jobba för Hitachi High Tech och hjälpa dem
med att hitta europeiska samabetspartners/kunder för Hitachi
solpaneler och övriga energiprodukter som man tillverkade inom
koncernen.
Hur var det att jobba inom den, med konsumentelektronik relativt närbesläktade, branschen?
– Det är definitivt en bransch i tiden, och det är kul att få jobba
med något nytt samtidigt som man känner att man jobbar för
framtiden och en bättre värld. Vi hade precis startat upp verksamheten och haft en del stormöten runt om i Sydeuropa, Afrika och
mellanöstern när jordbävningen och tsunamin drabbade Japan
våren 2011. Samtliga 55 kärnkraftverk i Japan stängdes ned kort
efter olyckan i Fukushima. Idag är endast en handfull åter i drift.
Troligtvis kommer hälften att öppnas igen när folket runt varje
kärnkraftverk sagt sitt om den förbättrade säkerheten som man
jobbat med sedan olyckan. Mitt nya uppdrag efter olyckan handlade om att skaffa Europeiska partners som var villiga att bygga
Megasolparker i Japan tillsammans med Hitachi.
Hur gick det?
– Efter en kort inventering av marknaden reste jag runt Europa
ett par vändor och besökte potentiella partners, och sedan valde
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vi ut den partnern vi trodde mest på och sedan satte vi igång
projektet. Jag höll i alla kontakter mellan Japan och Europa och
försökte lösa alla uppstartsproblem och i Japan tog min gamle vän
Yamanaka-san hand om det dagliga jobbet. Den 2 oktober 2014
var jobbet klart och det första spadtaget för den nya Megasolparken i Shizukuishi på 34 Megawatt sattes igång. Det schweiziska
bolaget Etrion kommer driva och äga (87 procent) Megasolparken
i Japan tillsammans med Hitachi High Tech (som äger 13 procent).
Den 14 januari 2015 kunde vi åter informera marknaden att en
138 Megawatt anläggning är under utveckling. Detta är de enda
utlandsägda företag som lyckats öppna en solpark i Japan. Utan
mina och Yamanaka-sans kunskaper om japansk affärskultur och
regelverk så hade man aldrig lyckats få ihop detta samarbete,
vilket vi båda fått kredit för av både Etrion och Hitachi.
Vad händer nu då?
– Vi hann inte ens inviga den första solparken förrän jag fick
i uppdrag att göra samma resa med en Europeisk partner inom
vindkraft. Detta jobb påbörjade jag under våren 2014 och det
pågår för fullt just nu. Hitachi är ett tradigföretag som säljer
innovation och produkter, men de har ingen erfarenhet av att
designa, projektera och driva sol- eller vindparker. Detta vill man
lära sig och det bästa sättet att göra detta är att göra det med de
bästa partnerna som finns i världen. Sverige ligger i framkant var
det gäller vind så det är min förhoppning att vi kan starta upp ett
vindprojekt under 2015, mellan ett svenskt vindkraftsbolag och
Hitachi i Japan.
Hur är det att jobba med ett bolag som Hitachi?
– Hitachi är japans största bolag med över 500 000 anställda
och en omsättning på mer än 125 miljarder US dollar. Först måste
man lära känna varje person man skall jobba med. Man måste få
en personlig relation så man vet vad man står. När väl denna relation är bekräftad så kan man jobba via video, telefon eller e-post.
Det går med andra ord åt flera middagar och mycket vin innan
man har kommit innanför huden på de man skall jobba med. Det
jobbiga är när man byter chefer var och varannat år som är brukligt i stora koncerner. Man vill just undvika att man blir kompis
med sina kunder, och inte minst sina anställda. Jag har haft tur
och inte haft så många chefsbyten utan att vi kunnat hantera det.
Vid ett tillfälle så fick jag en ny chef i Japan som bad att få träffa
mig i München, där vi samtidigt skulle träffa T-System. Kamemoto-san hette den nya chefen och vi satt i två dygn och gick igenom
allt jag gjort de senaste två åren, och när vi var färdiga fick jag
beskedet att han samtyckte till allt som var gjort! Sedan hade vi
vårt kundmöte, som han bad mig leda. Vi jobbade i två år innan
det var dags för min vän Kamemoto-san att ta sig an VD jobbet
i USA. Vi håller fortfarande kontakten och idag är han tillbaka i
Japan efter en kort tid i Hongkong.
Inom Hitachikoncernen har jag varit med att starta upp företag
och varit med att bygga och etablera nya produktionsenheter,
sålt av verksamheter och bolag och slutligen lagt ned olönsamma
bolag. Jag har haft tur som haft goda medarbetare som hjälpt och
supportat mig i mitt jobb under en lång tid, inte minst min vän
och gamle vapendragare Yamanaka-san har för det mesta funnits
vid min sida med goda råd och med ett kontaktnät som slår de
mesta.
Hur jobbar du när du till exempel skall ta över ett bolag och göra
det lönsamt?
– Troligtvis är min infallsvinkel lie ovanlig, för jag jagar initialt
bara fakturering! Det vill säga att jag träffar kunder och försöker
sälja bolagets produkter. Då får jag alla svaren jag behöver för att

göra rätt saker. Först när försäljningen är igång börjar jag se över
organisation och bolagets kostnadssits. De flesta börjar skära
ned innan de skapat sig en helhetsbild, vilket gör processen både
kostsam och jobbig för de anställda.
Jag gissar att du träffat en hel del kända företagsledare genom
åren?
– Genom mina styrelseuppdrag i Japan har jag över åren träffat
mer eller mindre samtliga japanska företagsledare. Under mina
övriga uppdrag har jag fått förmånen att träffa till exempel Steve
Jobs, Bill Gates, Jacques Welch (chef på General Electric) för att
nämna några.
Vilka personer har gjort störst intryck på dig?
– Tveklöst handlar det om Apples ledning på huvudkontoret
i Cupertino i Kalifornien som jag hade förmånen att träffa, och
jobba med, flera gånger. Steve Jobs högra hand hette John Rubenstein, och vi fick en mycket nära relation, som sedan öppnade upp
alla dörrarna för mig på Apple. Jag fick till och med husera i Steve
Jobs privata kontor och konferenslokal - som för övrigt hette Crazy
House - och ha mina möten där med ledningen för Apple. Vid ett
tillfälle skrev jag hela min presentation på hans whiteboard, som
täckte glasväggarna på kontoret, och avslutade med svenska ”Låt
Stå”! När jag förklarade vad detta betydde blev till och med Steve
nostalgisk.
Mitt första möte med Steve Jobs var i San Francisco 2006 då
han på MacWorld presenterade den nya iPhone mobiltelefonen
inför 400 journalister. Efter hans tre timmar långa anförande stod
alla upp och applåderade! Snacka om genomslag! Min första
riktigt stora presskonferens var jag med om i London 2000, då
jag var med Ericsson och introducerade en digital penna. Efteråt
undrade Nina Eldh (presschef för Ericsson) vad jag sagt på min
programpunkt, för alla TV-bolag villa bara intervjua mig! Jag var
med på CNN:s och CNBC:s dagliga sändningar varje timme i två
dagar, med mina förklaringar som inte var tekniska utan bara
handlade om självklara saker som alla kunde förstå och ta till sig.
Man måste ibland tala med hjärtat istället för hjärnan när man
skall nå ut med sitt budskap!
Jag blev tidigt också nära vän med Ando-san som var CEO och
President på Sony i Japan. Han var trots sin position en av de
mest omtänksamma och trevliga personer jag träffat. Trots sin arbetsbelastning hade han alltid tid för middagar, och han skickade
alltid e-post med lyckönskningar då jag hade gjort något nytt.
Vid ett tillfälle var jag inbjuden att tala inför SonyEricssons
säljstab i Lund. Det satt ett hundratal personer i konferenslokalen
när jag startade upp min dator. Medvetet kopplade jag upp ett
privat brev som jag fått från Ando-san på projektorskärmen då
jag fortfarande stod vänd med ryggen mot alla åhörarna. Det blev
precis tyst i lokalen när alla läste om vad Ando-san skrev till mig
om, och sedan låtsades jag se vad som hänt och tog snabbt bort
brevet och sade ”oj” – sedan körde jag igång min presentation.
Gissa om jag fick attention under mitt anförande! Det gäller ju att
fånga sina åhörare under inledningen, och alla knep är tillåtna!
Det har ryktas att du sålt ditt hus i Frankrike och flyttat hem till
Viken i Skåne?
– Ja det stämmer. Den 2 januari i år skrev vi in oss hos skattemyndigheten i Helsingborg. Vi har haft två hus i Frankrike under
23 år. När nu första barnbarnet anlänt och nummer två är på G så
ville både Lena och jag vara nära familjen och ge all den support
och hjälp som unga barnfamiljer behöver idag. Vi köpte också en
gård i Viken för tre år sedan, som vi nu skall renovera från golv
till tak. Detta projekt kommer ta flera år och då är det bäst att var
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Ovan syns solpanelen som Hitachi använder samt en ritning på hur stor solparken blir i Japan – där den ligger bredvid staden Shizukushi.

med och vara del i arbetet. Sedan har jag blandat mig i utveckligen av Vikens framtid och det är stimulerande att få vara med
och föra dialog med kommunledningen om vad som skall ske i vår
gamla by. Viken har en arkitektur som går tillbaka till 1500-talet,
så då gäller det att bygga så alla nya hus smälter in och inte blir
stora, höga och anonyma.
Ideellt arbete med andra ord?
– Definitivt, och det är kul att få vara med utan att man måste
ta betalt för allt man gör. Jag jobbar också mycket med att vara
mentor för ett flertal personer mellan 20 och 50 år. Otroligt kul att
få ge goda råd och support, och dela med mig av mina erfarenheter till både unga och äldre etablerade chefer. Alla behöver
vi olika infallsvinklar på våra problem som vi skall göra till våra
möjligheter.
Sedan har jag också med ett finger i Helsingborgs Inkubator
projekt. Jag vill gärna dela med mig av mina erfarenheter vad det
gäller företagsbyggande och management, och kan detta bidra
med resultat för personer och företag så är det väl värt att jobba
ideellt! Sedan får jag väl erkänna att jag köpt in mig i ett bolag i
Luxemburg som jobbar med aktierådgivning byggd på ett världsunikt dataprogram som en god vän utvecklat, och vi har för avsikt
att ta bolaget, Neox Capital, till börsen inom en femårsperiod.
Min aktiekorg ökade med 470 procent på tre år, så bolaget sitter
på en resultathantering som kanske är världsbäst!
Så nu kommer turbotakterna fram igen?
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– Nej, det gör de inte. Mina engagemang tar bara en ytterst
liten del av min tid, och det måste vara roligt att jobba annars gör
jag det inte. Kanske rör det sig om 20 procent av min tid, resten
går åt till att vårda tiden med familj och vänner som i många år
fått stå tillbaka då jag var i hetluften som mest och inte hade
mycket tid över för annat än arbetet.
Nu är jag också så självständig och oberoende av allt och alla,
att jag jobbar bara efter min egen kalender – och mina jobb får
aldrig ta överhanden som de alltid gjorde förr i tiden. Man har
ju bara ett liv heter det, och det gäller att njuta så länge man får
vara frisk, vilket är det enda som betyder något i slutändan.
Håller du fortfarande kontakt med elektronikbranschen?
– Oj, ja det gör jag genom att läsa Rateko och kolla in er fina
hemsida, och jag följer med er via alla de videoklipp och reportage ni gör från Berlin och Las Vegas med mera. Sedan har jag
också många nära och kära vänner från branschen och gamla
medarbetare från AudioVideo, Thomson och TCE Service som jag
håller löpande kontakt med, och några av dem jobbar fortfarande
på för fullt i branschen.
Ibland händer det också att jag är ute och shoppar nya prylar
och då besöker jag oftast flera butiker beroende på vad jag skall
köpa. Alltid är det någon som man känner igen eller tvärtom!
Det är lika spännande att vara ute nu som förr, och ibland kan
jag inte hålla tyst utan ger någon kommentar på både säljtekniken
och argumenten som jag möts av, och kan lugnt konstatera att det
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Foto: Eva Hörnfeldt Ahlin.
Christer med en smart solcell, flankerad av Kamemoto-san & Yamanaka-san, solparksskisser & på Brännans Byaväg i Viken, med hunden Siri.

var bättre förr om du förstår vad jag menar...
Du var tidigare mycket engagerad i servicefrågor. Vad hände
där?
– Ja, det var något jag medverkade i och jag var också med i
början på 90-talet och bildade en Europeisk servicekedja. Elesco
hette bolaget, med huvudsäte i Hamburg där VD satt, och vi fanns
representerade i alla europeiska länder redan 1996. I Skandinavien var det TCE Service som skötte service och var delägare i
Elesco. TCE Service var ett servicebolag som hade många olika
verksamheter, och det var betydligt mer lönsamt än att driva
Thomson i Skandinavien.
TCE Service AB behöll jag till 2005, sedan sålde jag detta bolag
till riskkapitalistbolaget Segula i Stockholm. De bildade Powermill,
som skulle bli en nordisk och sedermera en europeisk servicekedja men under vägen så tappade man fokus, men fick ihop ett
nordiskt bolag som idag heter Infocare.
Du hade många strängar på din lyra. Är det något annat som vi
kanske inte känner till?
– Ja det blir så ibland. Ett annat projekt jag hade var att jag och
min pappa, som vid sidan av sitt vanliga jobb också var uppfinnare, utvecklade och patenterade en benställning med skenor
som videon skulle stå på. Dessa rättigheter sålde vi till de flesta
TV-tillverkare i Europa. Min pappa hade uppfunnit en hel del
saker genom åren, bland annat IKEA-skruven, men tjänade aldrig
några stora pengar på sina uppfinningar förrän benställningen

kom ut på marknaden. Det är viktigt att alltid skydda sina idéer
innan man visar upp dem för marknaden!
Som alltid i affärer så gäller det att ta chansen när den ges.
Jag har haft turen och kanske modet att våga riskera mycket och
ibland så lyckas man, och ibland så går det mindre bra. Jag var 23
år när jag öppnade min första Radio & TV butik i Gislaved. Det var
vågat sett till dagens mått men det gick bra.
Jag hade inte så mycket kapital så jag var tvungen att omsätta
lagret innan fakturan skulle betalas. Då hade vi 60 dagar netto
och min omsättningshastighet det första året var 8,98ggr så jag
kunde låna ut pengar till banken redan från start! Detta är vad det
handlar om i all Business – att leverera resultat, och helst lite till,
för då får man stöd, support och uppskattning från både ägare
och marknaden.
Idag går allt mycket snabbt. Vilka råd vill du ge unga entreprenörer?
– Det gäller att veta att det finns ett behov av den produkt jag
har eller har utveklat. När man väl konstaterat att produkten
behövs så behöver man tänka till på ett antal nyckelområden som
berör uppstart och drifen av ett bolag. Men kom ihåg att ingen
annan än du själv kan göra jobbet åt dig. Många skaffar kompanjoner, men då tror man inte riktigt på sin idé brukar jag säga.
Mycket bättre att anställa de bästa istället. Det finns inga genvägar till framgång. Du skördar vad du sår – och vi vet alla hur lång
tid det tar innan säden är klar för skörd. n
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PR OD UK T N YH ETER
NY ERA BÖRJAR MED LYXLURAR

Pioneer lanserar ett par nya hörlurar i lyxklassen, SE-Master1, vilka
kan ses som startskottet i den nya eran företaget klivit in i efter att
konsumentelektronik- och hörlursdelen köpts av Onkyo – de nya
Pioneer hörlurarna lanseras alltså av Pioneer & Onkyo Europe.
Se-Master1 är handbyggda av en enda certifierad hantverkare i
Tohoku Pioneers Tendo fabrik i Japan och är försedda med nyutvecklade 50mm drivenheter med 25µm aluminium element (med PCC,
Parker Ceramic Coating) och anges kunna återge High-resolution
audio upp till 85kHz.
Hörlurarna, som kommer finnas tillgängliga i Norden i juni, har
tagit fem år att utveckla och är testade samt finjusterade i en av
världens mest berömda inspelningsstudios, AIR Studio´s i London och är de första hörlurarna någonsin som begåvats med epitetet AIR
Studio´s Monitor Reference Headphones.
– Takumi är det japanska ordet för mästare, vilket perfekt beskriver
hur vi känner för Se-Master1. Att säga att vi är stolta att presentera
dessa referens hörlurar är verkligen en underdrift, säger Johan Niininen, nordisk produktchef på Pioneer & Onkyo Europe. n

MAGNAT LZR HÖRLURAR

Moon har lanserat en serie hörlurar från Magnat LZR, och berättar att
det inte bara rör sig om ett nytt hörlurssortiment från ett känt varumärke, eller ett varumärke man blåst liv i – och definitivt inte hörlurar
som redan finns och man satt sitt varumärke på.
Moon förklarar att Magnat LZR är ett nytt varumärke (inom Magnat) och det har tagit två år att utveckla det nya sortimentet, där man
bland annat tagit fram nya sätt att producera lurar för att säkerställa
kvalitet från A till Ö.
Magnats mer än 40 års erfarenhet av att bygga högkvalitativ Hi-Fi
anges ha mynnat ut i att alla som testat Magnat LZR hörlurar njuter
i fulla drag, även efter lång lyssning, eftersom man satsat på kvalitet
såväl vad gäller ljudet som komforten.
– Sedan starten i november 2014 har Magnat LZR fått flera ton av
mycket bra testresultat, vitsord och recensioner. Vi har nog aldrig
varit med om så mycket beröm för ett av våra varumärken. Speciellt
inte på så kort tid, säger Hasse Niva på Moon, som alltså är nordisk
distributör för Magnat LZR hörlurar. n
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PORTABEL MARSHALL

Zound Industries meddelar att Marshall Headphones i samarbete
med Marshall Amplification lanserar Marshall Kilburn, som den första
portabla stereohögtalaren i sitt sortiment.
Efter att ha lanserat fyra stationära stereohögtalare (Hanwell som
väger drygt 10kg och har 100W förstärkare, Woburn 7,9kg/90W,
Stanmore 5,1kg/80W och Acton 3kg/41W) kommer nu den första
trådlösa och batteridrivna stereohögtalaren från Marshall – Kilburn.
Den nya högtalaren påminner om den stationära Acton i storlek
och vikt (den väger 3kg och med måtten 242x140mm är den marginellt mindre än Acton) och har samma storlek på högtalarelementen
- en 4-tums bas plus två 3/4-tums diskanter - och förstärkeriet är på
totalt 25W (2x5W plus 1x15W att jämföra med Actons 2x8W plus
1x25W).
Den stora fördelen är såklart att Kilburn inte behöver vara i närheten av ett vägguttag för att kunna lyssnas på (via 3,5mm ingång eller
Bluetooth 4.0) eftersom den är batteridriven, och drifttiden anges
vara 20 timmar vid 50 procent volym.
Ovanför de tre rattarna för volym, bas och diskant samt vippströmbrytaren finns på Kilburn en gitarrinfluerad bärrem av läder, för att
göra det smidigt att bära med sig högtalaren.
Kilburn lanseras i juni - i färgerna svart och beige - i 100 länder
samt på www.marshallheadphones.com. n
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P ROD U KTNYHE TER
TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM

Sennheiser har lanserat AVX trådlösa mikrofonsystem, för videokameror. Den kompakta AVX mottagaren kopplas direkt i kamerans XLR
ingång, där den automatiskt kopplar upp sig mot mikrofonen och slår
på när kameran är igång. Systemet justerar automatiskt nivåer och
sänder med en speciellt skyddad länk på det licensfria 1,9 Ghz-bandet. Att rigga för och spela in högkvalitativ audio för video har aldrig
varit snabbare eller smidigare, menar företaget.
– Oavsett om du är sportjournalist och sammanställer en rapport,
professionell fotograf som gör en dokumentär eller en in-house
marknadsspecialist som gör en produktvideo – AVX ger dig utrymme
att fokusera på det kreativa arbetet. Inget sändningstillstånd krävs,
systemet väljer automatiskt lämplig frekvens och gör också alla nödvändiga inställningar – det är användarvänlighet på riktigt, säger Sven
Boetcher, Portfolio Manager Broadcast & Media på Sennheiser.
AVX levereras i ett system som innehåller allt som behövs för att
köra direkt. Alternativt finns skräddarsydda system som kan byggas
ihop med möjligheter till individuell anpassning.
AVX är utrustad med adaptiv sändningseffekt, vilket innebär att
systemet alltid använder den effekt som behövs för att bibehålla en
säker överföring mellan mikrofon och kameramottagare. Detta ger
inte bara en stabil signal utan minskar också batteriförbrukningen,
vilket också den automatiska on-off funktionen gör.
AVX mottagare och sändare drivs av lithium-ion batterier, som kan
laddas via USB-port. För att undvika obehagliga överraskningar när
man filmar länge, har sändaren en display som visar kvarvarande
batteritid.

För DSLR-kameror med audioingång inkluderas även i AVX-systemet en XLR-3/mini-jack adapterkabel och vad som behövs för att
fästa mottagaren i kamerans blixtsko.
AVX finns i tre olika kit: Med handhållen sändare (evolution mikrofonkapsel), med ficksändare och ME 2 clip-on mikrofon och i ett speciellt proffsutförande med ficksändare och MKE 2 clip-on mikrofon.
AVX-systemet och komponenterna kommer att finnas att köpa från
juni 2015. n

MASTERING THE MAGIC OF LIGHT

PÅ GRÄNSEN TILL DET MAGISKA
Det är något med ljuset som förtrollar oss. En kraft som kräver erfarenhet och kunnande att bemästra.
Våra skärmar med 4K Studio Master Processor har kapacitet att måla upp ett helt universum av färger, nyanser
och detaljer. Följ med in i den högupplösta bilden och möt ljusets oändliga spektrum – en magisk upplevelse.
www.panasonic.se/viera
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PR OD UK T N YH ETER
LJUD I ALLA RIKTNINGAR

Philips BT 6000 är en stänkskyddad och robust högtalare utrustad
med Bluetooth för streaming av musik trådlöst. Högtalarens uppladdningsbara batteri anges räcka i minst åtta timmar, och det finns även
en inbyggd mikrofon för handsfree-funktion som innebär att när man
får ett samtal pausas musiken och man kan prata via högtalaren. Med
Philips egenutvecklade Digital Sound Processing-teknik optimeras
prestandan för ett ljud som är tydligt, detaljerat och kraftfullt utan
distorsion, anger företaget.
Dubbla drivelement samt två passiva radiatorer placerade på båda
sidor av det cylinderformade chassit i kombination med en digital
ljudprocessor skall leverera verklighetstrogen musik i 360 grader.
Med NFC är det enklare än någonsin att para ihop högtalaren med sin
smartphone eller surfplatta, och för MP3-spelare, datorer eller andra
enheter utan Bluetooth används en vanlig 3,5mm anslutningskabel.
Den vattenskyddande (IPX4) designen innebär att BT6000 är designad
för en aktiv livsstil, och man kan enkelt fästa högtalaren i bältet,
väskan eller på cykeln. Högtalaren finns i en rad olika färger – vit, blå,
röd samt kamouflage. n

SLIMMAT AKTIVITETSARMBAND

Jawbone lanserar nu aktivitetsarmbandet UP2, efterföljaren till UP24modellen. UP2 skiljer sig från alla andra aktivitetsarmband först och
främst genom sitt utseende och hur det känns att ha på sig, anger
Jawbone. Den är 45 procent mindre än föregångaren UP24, och via
den tillhörande UP-appen får användaren också en rad fördelar, i
form av enkla verktyg för att hålla koll på sin dagliga aktivitet och
hälsa liksom effektiva hjälpmedel för den som satt siktet på en bättre
livsstil, anger företaget.
Det nya UP2-armbandet har samma formspråk som Jawbones
UP3-modell, signerad Yves Behar, formgivaren som är kreativ chef på
Jawbone, men i ett ännu mer kompakt utförande.
Det inbyggda laddningsbara litiumjonbatteriet håller upp till sju
dagar och laddas via en magnetisk kontakt. UP2 är gjort för att användas dygnet runt och tål både regnskurar och stänk.
Up2 har en känslig vibrationsmotor som kan användas för väckning
- anpassat efter bärarens sömncykel - liksom för att ställa in påminnelser om stort som smått.
UP2 ansluter trådlöst till en smartphone (Iphone eller Android) via
Bluetooth. n
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BÄRBAR & TRÅDLÖS FRÅN AUDIOPRO

Audio Pro meddelar att de länge medvetet undvikit att producera
bärbara högtalare med uppladdningsbart batteri, eftersom batterierna inte varit tillräckligt bra för företagets högt ställda krav. Vi
ville inte bara kunna spela länge, utan också högt – det är krav som
alltid laddar ur batterier fort, berättar de, och säger att efter flera års
utveckling och testning av både batterier och strömsnåla förstärkare
anser vi att tiden är mogen. Addon T3 är resultatet, och lanseras som
extremt liten, extremt välljudande och extremt bärbar trådlös högtalare med lång batteritid – med ett handtag i äkta läder och metalldetaljer i solid aluminium.
– Addon T3 ansluter till vår framgångsrika Addon serie och ger bärbart ljud ett nytt ansikte. Den skandinaviska och uppskattade formen
hos övriga Addon högtalarna återfinns även hos T3. Vi är stolta över
T3:s prestanda, både vad gäller ljudkvalitet och batteritid. Det ska
vara enkelt och roligt att lyssna på sin musik trådlöst, säger Mathias
Pantzar, Creative Director på Audio Pro.
Addon T3 har 30 timmars batteritid (12 timmar på max volym) och
finns tillgänglig i Warm Orange, Arctic White, Storm Grey, Coal Black
och Hunters Green. Den inbyggda, digitala Klass D-förstärkaren är på
2x5W + 15W och högtalaren är försedd med en 3-tums bas plus två
3/4-tums diskanter.
Addon T3 är 115 x 215 x 135 mm stor och ansluts via Bluetooth 4.0
eller 3,5mm AUX-ingång och via USB-uttaget kan man även ladda sin
smartphone (5V, 1000mA). n

C

P ROD U KTNYHE TER
NY VERSION AV FLAGGSKEPPET

Ricoh lanserar ny version av flaggskeppsmodellen, Pentax K-3. Den
nya modellen får beteckningen K-3 II och är förbättrad på en rad
punkter, och har också en del intressanta nyheter, som till exempel
inbyggd GPS, förbättrad bildstabilisering och en ny bildförbättringsteknik ”Pixel Shift Resolution System”.
– Vår mest populära och topptestade kamera någonsin, blir ännu
bättre, säger Helge Rose, Nordic Product Specialist hos Focus Nordic,
nordens största fotodistributör.
Pentax K-3 II har en 24 megapixel CMOS-sensor och Pentax antimoaré funktion istället för anti-aliasing filter. Detta i kombination
med Prime III bildprocessorn (samma som i 645Z), skall säkerställa att
man får ut maximal bildprestanda ur sensorn.
Med funktionen Pixel Shift Resolution System tar kameran fyra bilder i snabb följd, där sensorn flyttas en pixel per bild. Bilderna läggs
sedan ihop och skillnaden blir att varje pixel har full färginformation
istället för bara för en färg som med konventionell teknik. Resultatet
blir bilder som är mer färgkorrekta, och därmed högre bildkvalitet,
anger företaget, och berättar att tekniken är möjlig tack vare att
Pentax har bildstabiliseringen inbyggd i kamerahuset till skillnad från
många andra tillverkare. Man utnyttjar helt enkelt sensorns rörlighet
till fler funktioner än bildstabilisering.
Redan tidigare Pentax-modeller har varit mycket bra på att fotografera himlavalvet, tack vare sin ”Astro Tracer-funktion” men har
då krävt en lös GPS-modul. Nu finns funktionen för första gången
inbyggd i kameran och livet blir genast lättare för de som med lång
exponeringstid vill fotografera stjärnor, planeter och andra himla-

kroppar som rör sig i förhållande till jorden. Kameran räknar ut vilken
rörelse som krävs och sensorn justeras efter det automatisk. Man
uppnår på detta sätt skarpa bilder utan släpeffekter på till exempel
månen, planeter eller stjärnor som rört sig under exponeringstiden,
enligt företaget.
Alla de funktioner som gjort K-3 populär, och som gjort att kameran vunnit massor av tester, som till exempel väderskydd, snabb
serietagning, ISO upp till 51 200, LCD med 1 037 000 bildpunkter
samt dubbla kortplatser, finns kvar. n
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PR OD UK T N YH ETER
HJÄRTAT I DET UPPKOPPLADE HEMMET

AUTOFOKUS FRÅN ZEISS

Zeiss lanserar en ny serie fullformatsobjektiv för Sonys E-fattning,
kallade Batis. Sedan tidigare har Zeiss modellerna i sin Loxia-serie för
dessa kameror, men de saknar autofokus, vilket Batis-objektiven har.
Även om objektiven har en snabb och precis autofokus stödjer
de även manuell fokusering, så användaren enkelt kan välja det
som passar bäst för motivet. Den släta designen känns igen från
Otus-serien och skall ge objektiven den rätta känslan. Objektiven är
försedda med en OLED-display som visar avståndet till motivet (från
fokal-planet) och skärpedjupet med vald bländare. Båda objektiven
är vädertätade.
Batis 25mm, F2.0 är ett vidvinkelobjektiv med 10 linselement i
8 grupper. Fyra av linserna är asfäriska på båda sidorna och fem är
gjorda av speciellt glas. Bildvinkeln på 82 grader och närgränsen på
bara 0,2 meter, skall göra detta objektiv perfekt för arkitektur och
landskapsfotografering. Det väger 335g och är 78mm långt (utan
motljusskydd).
Batis 85mm, F1.8 är ett ”Porträttobjektiv” med 11 linselement i 8
grupper. Linserna är gjorda av flera olika typer av glas för att ge maximal bildkvalitet. Den höga ljusstyrkan i kombination med kvaliteten
gör detta till ett mycket lämpligt objektiv för porträtt och bröllopsfotografering, anger företaget, och berättar att det också har inbyggd
bildstabilisering, vilket gör att det hanterar riktigt dåliga ljusförhållanden. Det väger 475g och är 92mm långt (utan motljusskydd).
Batis beräknas finnas i handeln i juli 2015, anger Focus Nordic. n
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Den senaste Androidbaserade Smart TV-generationen i Philips värld
skapar helt nya möjligheter där TV:n är central i det digitaliserade
hemmet, samtidigt som Philips Smart TV modell 2015 innebär en
snabbare, kraftfullare och skarpare TV, anger företaget.
När Android 5.0, Lollipop, integreras i merparten av årets Philips
Smart TV-produkter innebär det inte bara att film- och spelentusiasterna får en uppgraderad tillvaro hemma. I det mest avancerade
sortimentet, Philips UHD Smart TV-serien, finns avancerade funktioner som röststyrd sökning och röststyrd fjärrkontroll, samt en bred
palett av anslutningsmöjligheter, vilket anges skapar en central roll i
hemmet för den nya generationens Smart TV.
En av nycklarna till det uppkopplade hemmet är Lollipop, vars
utvecklarverktyg klarar alla enheter som TV, mobiler och läsplattor.
Detta har snabbt skapat ett stort apputbud för Android TV, inte minst
via Google Cast och Google Play. Inom Android finns appar som stöder det uppkopplade hemmet inom säkerhet, styrsystem etcetera.
De tre modeller som lanseras under andra kvartalet i år i Philips
Ultra HD-segment är Philips 6400, 7100 och 7600.
Philips UHD 6400 skall ge högupplöst bild till det bästa priset. Med
7100 kommer dessutom tvåsidig Ambilight, kraftfullare bildförbättring, 3D med mera. Den mest avancerade av vårens nyheter är 7600,
som förutom alla de funktioner som finns på de övriga, har ännu
snabbare bildförbättring, röststyrda funktioner, aktiv 3D, dubbla tuners med mera. Vid sidan av UHD-serien släpps även Philips 5500 och
6500, båda med Android och Philips bildkvalitet, men där 6500 har
några fler funktioner som bland annat Ambilight och 3D-möjlighet. n

PORTABEL & ELEKTROSTATISK HÖGTALARE

BenQ lanserar treVolo, som världens första portabla elektrostatiska
högtalare – en kraftfull högtalare som införlivar den senaste ljudtekniken och CD-quality aptX Bluebooth, för kompromisslös ljudkvalitet i
både medel- och högfrekventa ljud.
BenQ treVolo är den första i raden av helt nya portabla, elektrostatiska högtalare från BenQ. Genom att använda högtalaren som en
aptX-sändare via Bluetooth går det att njuta av favoritmusiken varsomhelst, närsomhelst och länka högtalaren till ett HiFi-stereosystem.
En laddning räcker för att lyssna oavbrutet i upp till tolv timmar och
treVolo gör inte bara ljudupplevelsen behaglig för öronen utan också
för ögonen, genom sin stilrena design, där de metalliska vingarna går
att vika in på sidorna och hjälper i utfällt tillstånd till att uppnå sonisk,
estetisk perfektion, anger företaget.
Till skillnad från klassiska högtalare är treVolos högtalarmembran
designade för dubbelriktad ljudprojektion, vilket gör att ljuddetaljerna sprids i alla vinklar för en öppen lyssningsupplevelse. BenQ
treVolo är tillgänglig i Sverige från juni och kan också användas som
högtalare vid telefonsamtal. n

P ROD U KTNYHE TER
VIDAREUTVECKLAD XPERIA Z3+

Sony har lanserat Xperia Z3+, som en ny premiumtelefon som tar den
populära Z3-serien till en ny nivå – en vattentät smartphone med
kompromisslös prestanda, kamerakvalitet och batteritid.
Med uppdaterad design är Xperia Z3+ (som heter Z4 i Japan)
tunnare (6,9mm) och lättare (144g) än sin föregångare Z3. Trots den
öppna USB-ingången för enklare laddning, har Z3+ marknadens högsta klassning för vatten- och dammtäthet (IP68) och klarar därmed 30
minuter i vatten, ner till 1,5 meters djup. Xperia Z3+ lanseras i svart,
vitt, koppar och i den nya signaturfärgen Aqua Green.
Med hjälp av en känslighet på ISO 12 800 och en 1/2.3” bildsensor
skall man kunna ta fantastiska 20MP-bilder även i mörker, och HDR
för både foto och video hjälper till – telefonen klarar också av 4K videoinspelning och uppspelning. Med det vidareutvecklade autoläget
skall Xperia Z3+ ta ännu bättre bilder, utan manuella justeringar.
Den nya främre kameran med 5 megapixel, 25mm vidvinkelobjektiv, autofokus och Exmor R-sensor innebär att man med Xperia Z3+
nu tar bättre selfies i alla ljusförhållanden.
Precis som sin föregångare har Z3+ ett batteri som skall räcka upp
till två dygn, något som går att förlänga ytterligare genom ett Stamina-mode som automatiskt stänger av processor och appar i bakgrunden när skärmen har släckts. Och man kan ladda batteriet för en dags
användning på 45 minuter med Sonys nya snabbladdare UCH10.
Xperia Z3+ har en 5,2” Full HD-skärm med ökad ljusstyrka och
kontrast. Tack vare Sonys ljudexpertis återges högupplöst ljud i studiokvalitet, anger företaget, och berättar att Sonys nya LDAC-codec
streamar musik via Bluetooth tre gånger mer effektivt för ännu bättre

trådlöst ljud. Nya chippet Snapdragon 810 med 8 kärnor och 64 bitar
skall göra spelande och andra processorkrävande appar snabbare
än någonsin, och Z3+ har dubbelt så stort lagringsutrymme jämfört
med sin föregångare (32GB), något som dessutom går att utöka med
microSD-kort. Surfandet skall också bli snabbare, både via 4G och WiFi, tack vare stöd för LTE Cat6 (upp till 300 Mbps) och Wi-Fi MIMO.
För att göra Z3+ än mer spännande inför sommarens aktiva äventyr
finns ett förbokningserbjudande innehållande Sonys Action Cam,
som innebär att den som fram till 28 juni förbokar en Xperia Z3+, hos
utvalda återförsäljare, får en Sony Action Cam Mini (HDR-AZ1) på
köpet. Leveransdatum beräknas vara 30 juni. n

Succé stavas - Rätt kvalitet till rätt pris
Gemensamt för alla telefoner och surfplattor från UTOK är, dubbla- SIM,
minneskortsplats, Bluetooth 4.0, FM-Radio och rätt kvalitet till rätt pris.

Rek ca pris

1 995:inkl moms

UTOK STELLAR ELITE

UTOK Q50

För den krävande användaren
Fyrkärnig processor 1.3 GHz
5” IPS OGS skärm ( 720x1280)
Android 4.4 KitKat
R AM 1 GB
Lagring 16 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
13 MP kamera
300 h standby tid

Ungdomstelefonen
Fyrkärnig processor 1.3 GHz
5” IPS OGS skärm (540x960)
Android 4.4 KitKat
R AM 1 GB
Lagring 8 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
8 MP kamera
300 h standby tid
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Dubbelkärnig processor 1.2 GHz
3.5” IPS skärm (320x480)
Android 4.4 KitKat
R AM 512 GB
Lagring 4 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
5 MP kamera
300 h standby tid
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UTOK HELLO 10Q HD
Fyrkärnig processo 1.3 GHz
10.1” IPS skärm (1024x600)
R AM 1 GB
Lagring 8 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
2 MP kamera
Android 4.4 KitKat

UTOK Hello 8Q HD
Fyrkärnig processor 1.3 GHz
8” IPS OGS skärm (1280x800)
R AM 1 GB
Lagring 8 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
2 MP kamera
Android 4.4 KitKat

För komplett sortiment se

www.utok.se

UTOK 702Q
Fyrkärnig processor 1.5 GHz
7 ” skärm (1024x600)
R AM 512 GB
Lagring 8 GB
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
2 MP kamera
Android 4.4 KitKat

UTOK distribueras i Sverige av:
Björketorpar’n AB
Tel: 0320-210 270
www.bjorketorparn.se

PER S ON N YTT
SIBA – HANNA HOLM & DANIEL CARLSSON

Under våren tillsattes Hanna Holm som ny HR-chef och Daniel Carlsson som ny Inköpschef för den nordiska hemelektronikkedjan SIBA.
Hanna Holm har många års erfarenhet med HR-frågor från olika branscher inom detaljhandeln. Bland
annat har hon jobbat som HR-chef för Team Sportia och Euro Sko Group. Närmast kommer hon från Fazer
där hon arbetat som HR-ansvarig. Hanna har sammanlagt över femton års arbetserfarenhet av HR-arbete.
– Jag har en viktig uppgift att säkerställa kompetensutvecklingen hos alla våra medarbetare, samtidigt
som jag kommer att verka för att SIBA ska bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Det ska bli spännande att
fortsätta driva SIBAs HR-arbete framåt och få vara en av de cirka 650 familjemedlemmar som arbetar med
fokus på kunden och en utpräglad servicekänsla, säger Hanna Holm.
Daniel Carlsson blir ny inköpschef, med fokus på sortimentsutveckling och prisstrategi. Daniel har en
gedigen erfarenhet från elektronikbranschen som han samlat på sig under sina drygt tretton års erfarenhet från diverse roller inom NetOnNet – senast som Business Area Manager.
– Min breda bakgrund inom hemelektronikbranschen ger mig en stor insikt och förståelse för varuförsörjningens utmaningar och möjligheter. Min målsättning är att fortsätta utveckla och effektivisera SIBAs
sortiment för att erbjuda våra kunder det senaste inom hemelektronik till rätt pris, säger Daniel Carlsson.
Både Hanna och Daniel arbetar för fullt med sina nya uppdrag och ledningsgruppen är därmed fulltalig.
– Jag är glad över att ha Hanna och Daniel ombord och de har båda mitt fulla förtroende i deras respektive roller. Jag är säker på att deras erfarenheter kommer att berika SIBA ytterligare och att deras kommande insatser kommer att förstärka vår position på den nordiska marknaden, säger Susanne Ehnbåge,
VD på SIBA. n

COM HEM – CAROLINE TIVÉUS & JACOB BOLIN

Com Hem har förstärkt sin kommunikationsavdelning med två nya experter och anställt Caroline Tivéus
som Investor Relations Manager och Jacob Bolin som Public Affairs Manager.
Caroline arbetar idag som IR & CSR Manager på Avanza och har tidigare bland annat varit Nordic PRmanager på Nordnet och analytiker på ABN AMRO.
– Jag ser fram emot att vara med att utveckla bolagets IR-funktion. Com Hem är fortfarande relativt
nytt på börsen och här kan jag tillföra mycket genom tidigare erfarenheter från IR samt kommunikation på
börsbolag. Jag vill bidra till att förstärka bolagets investment story och till arbetet med ägarbilden. Jag tror
att det finns flera svenska investerare som skulle behöva större insikt i de positiva förändringar som Com
Hem genomfört det senaste året, säger Caroline Tivéus.
Jacob Bolin kommer närmast från Näringsdepartementet där han var departementssekreterare på
Enheten för IT-politik med ansvar för genomförandet av regeringens bredbandsstrategi. Han har tidigare
arbetat på bland annat Bredbandsforums kansli och på PTS.
– En förutsättning för att Com Hem även fortsatt ska ha en stark ställning på en alltmer konkurrensutsatt
marknad är att villkoren för verksamheten är så goda som möjligt och att marknaden har tydliga och effektiva spelregler. Jag ser fram emot att vara med och bidra till detta i min nya roll, säger Jacob Bolin.
Jacob har nyligen tillträtt sin tjänst på Com Hem och Caroline börjar sin anställning i augusti. n

HTC – JAN COSTA THIELE

Jan Costa Thiele, 48, tar nu över det nordiska ansvaret för HTC och går därmed in som country manager.
Jan Costa Thiele tar över ansvaret för den nordiska marknaden efter Peter Frølund, som fortsätter som
administrativ direktör för Storbritannien och Irland.
– Marknaden är bekanta med HTC för vår prisvinnande flaggskepps-serie HTC One. Utöver smartphonekategorin har vi offentliggjort en rad nya enheter som kommer ut på den globala marknaden under 2015
– där bland annat vårt Virtual Reality-headset HTC Vive har fått ett fantastiskt mottagande. Dessa nya
enheter är ett viktigt steg för HTC, och det är en stor ära att få vara med att ta det här steget tillsammans
med teamet i Norden, säger Jan Costa Thiele.
Sedan 2011 har Jan Costa Thiele varit säljansvarig för HTC i Tyskland, Österrike och Schweiz, och för HTC
arbetade han som VP of Sales Developement för Gigaset Communications GmbH (tidigare Siemens AG),
där han startade som Business Developement Manager 2001.
Under sin tid som administrativ direktör för Norden och Storbritannien har Peter Frølund, 47, varit med
och format HTC från en liten utmanare till det ledande teknikföretaget det är idag. I sin nya roll ska han
fokusera på marknaden i Storbritannien och Irland, som har haft en markant tillväxt de senaste två åren.
– Att ta HTC till Norden har varit en helt fantastisk resa som jag startade 2006. Under 2013 tillgavs
jag ansvaret för marknaden i Storbritannien och Irland och för att kunna växa ytterligare här så har jag
bestämt mig för att spendera all min tid här. Med Jan Costa Thiele som ny ansvarig för den nordiska marknaden är det nordiska teamet starkare än någonsin, och jag önskar Jan och teamet all lycka till, säger Peter
Frølund. n
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MICROSOFT – KLAS HAMMAR & JOHANNA SNICKARS

Microsoft Sverige välkomnar Klas Hammar till tjänsten som affärsområdeschef för Windows och Surface.
Klas kommer närmast från en roll som OEM-chef på Microsoft, men har sedan tidigare lång och gedigen
erfarenhet från att arbeta med såväl konsumenter som med företagskunder på Microsoft.
– Jag kan inte tänka mig en mer spännande tidpunkt att ta över rollen som affärsområdeschef för Windows och Surface än just nu. Microsoft är mitt uppe i en transformation som bolag och där är Windows
och Surface två av de centrala delarna för att driva vår affär, säger Klas Hammar.
I sin nya roll har Klas det övergripande ansvaret för att driva och utveckla affären för Windows och
Surface i Sverige mot alla Microsofts kundsegment och partners. Allt från konsumenter och studenter till
SMB-kunder och storföretag. Två stora områden som Klas börjar driva omedelbart är lanseringarna av
Surface 3 och Windows 10 i Sverige.
Klas tar över rollen efter Thomas Floberg, som tagit steget till Microsofts huvudkontor som Director of
Product Marketing for Developed Markets för Windows.
Johanna Snickars anställs som PR-chef på Microsoft Sverige. Johanna kommer närmast från Nordnet,
där hon ansvarat för PR och kommunikation och bland annat byggt upp företagets digitala närvaro vilken
inkluderar både podcasts och bloggar. Innan dess har Johanna jobbat på ett par olika PR-byråer samt i rollen som PR-chef på ERV.
– Det känns oerhört roligt att få ta sig an drömutmaningen att bli PR-chef för Microsoft, ett av världens
starkaste varumärken som just nu är inne på en spännande förändringsresa. Microsoft har en hög innovationstakt och en stor förståelse för vikten av extern och digital kommunikation. Jag ser fram emot att ge
mig in tech-branschen igen och som geek girl är det ett extra plus att jobba med ett varumärke jag redan
använder dagligen, säger Johanna Snickars, som tillträder sin nya roll på Microsoft under juli månad. n

ORDER - JENNY ULLNER & LARS FASTH

Order har anställt Jenny Ullner, från och med 1 juni 2015, som Nordic Key Account Manager med ansvar
för nyckelkunder i Skandinavien.
Jenny Ullner kommer närmast ifrån Aurora Group där hon jobbade som Key Account Manager sedan
2009 där hon ansvarat för försäljningen framför allt inom Gaming och Telecom tillbehör.
– Ni har ett mycket fint rykte i branschen och jag är säker på att jag kommer att trivas med att arbeta i
er organisation. Jag är väldigt nyfiken på er produktportfölj som skiljer sig en del ifrån de produkter som
jag tidigare arbetat med, vilket jag ser som väldigt positivt eftersom det är en produktportfölj som jag känner att jag kan identifiera mig med på ett mer personligt plan. Det ska verkligen bli intressant, säger Jenny
Ullner.
Order har också anställt Lars Fasth, från och med 25 Maj 2015, som Account Manager med främst
ansvar för Blekinge, Småland, Gotland.
Lars Fasth kommer närmast från MTU Distribution där han jobbade som Key Account Manager. n

CANON – KRISTINA FORSMARK MATTSSON

Canon Svenska har fått en ny HR-chef och medlem i ledningsgruppen. Hon heter Kristina Forsmark Mattsson och kommer närmast från Amaya Gaming/Ongame Services AB där hon arbetat som HR Director
sedan 2010.
– Canon har under en längre tid förändrats från att vara säljbolag till att bli ett lösningsorienterat
kundbolag, där vi helt fokuserar på kundernas behov och utmaningar. Den här ompositioneringen pågår
fortfarande och kommer att få effekter på personalsidan och ställa helt nya krav under lång tid framöver.
Canon är ett starkt varumärke som har rejäla muskler både organisatoriskt och ekonomiskt. Det behövs nu
när vi har förändrats. Jag har varit med på olika it-bolag där nya affärsmöjligheter har växt fram och de erfarenheterna vill jag använda här. Det gäller bland annat att utveckla medarbetarna för då utvecklas också
affären. Utvecklingsmöjligheterna är också nödvändiga för att vi i framtiden ska kunna vara en attraktiv
arbetsgivare och kunna attrahera rätt personer. Där har vi en fördel i och med att vi har stora resurser och
har en internationell verksamhet, säger Kristina Forsmark Mattsson.
Som ett led i denna satsning på utveckling har Canon skapat en ny HR-strategi, dels för att öka värdet
för kunderna, dels för att skapa ett mer dynamiskt arbetssätt. Samtliga chefer inom Canon kommer att genomgå ledarskapsutbildning där man tar ägarskapet lokalt och arbetar kontinuerligt för att implementera
de nya tankesätten. Inom HR-området införs flera nya processer för att sätta mål och utvärdera medarbetares prestationer samt skapa större fokus på våra framtida talanger.
– Vi kommer även att dra igång ett nytt traineeprogram för att hitta unga och bra kandidater som får
chansen att lära känna företaget från ett större perspektiv. Det riktar sig mot universitetsstudenter som är
intresserade av försäljning, säger Kristina Forsmark Mattsson.
Kristina Forsmark Mattsson har en lång och bred erfarenhet inom HR-området, bland annat från olika
nätspelsföretag, Ericsson, NCC och Icon Media Lab. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Skadestånd för följdskada
Fel i en såld vara kan orsaka skada på annan
egendom än den sålda varan. Är skadan till
exempel ett golv kan säljaren bli ersättningsskyldig för den skadan.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden har uppgett i huvudsak följande. Han köpte
en laddare, kabel och batterier (RCS 230V powerpeak-laddare med ställbar laddström 1/2/5A, RCS
Ackpacket 7.2 V, 3 000 mAh) för 620 kr. Vid den andra laddningen
upptäckte han att batteriet var så varmt att det smalt varpå det
blev brännmärken på golvet. Sonen fick en brännblåsa på fingret.
Han reklamerade två dagar efter köpet.
Kunden yrkar hävning av köpet. Han yrkar även skadestånd för
sveda och värk samt nytt golv (20 kvadratmeter parkett á 350 kr/
kvadratmeter) med sammanlagt 15 000 kr.

Säljaren svarar

Säljaren har motsatt sig kravet och har uppgett i huvudsak följande. Felet har uppstått på grund av felaktigt handhavande. Säljaren
informerade kunden om att det är mycket viktigt att aldrig lämna
ett batteri på laddning utan tillsyn. Skulle batteriet bli varmt
under laddning måste man omgående avbryta laddningen. Denna
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information finns även på försäljningskartongen till laddaren.
Där står också att man ska ladda på ett brandsäkert underlag, att
laddström är cirka 1/10 av batteriets kapacitet och att laddningstiden för 3 000 mAh vid 5A är cirka 30-45 minuter. Varningstexten
uppmanar användaren att noga kontrollera att batteriets plus-/
minuspol ansluts korrekt till laddaren. Kunden informerades om
att laddaren skulle ställas in på 1A laddström. När han lämnade in
laddaren var den inställd på 5A laddström och batteriet var tydligt
överladdat. Vid provladdning upptäcktes inget fel på laddaren.
Kunden har därefter svarat. Informationen säljaren hänvisar till
finns inte på kartongen till hans vara. Där står att laddaren stängs
av automatiskt när batteriet är fullt. Man kan också läsa att ”5A
passar bland annat ackar med följande kapacitet; cirka 2 0005 000 mAh”. Batteriet säljaren har sålt till honom är på 3 000
mAh. I butiken sa man att det kunde laddas med 5A.

Skälen för beslutet

”En vara är felaktig om den inte motsvarar vad parterna avtalat
om eller om den i något annat avseende avviker från vad köparen
med fog kunde räkna med vid köpet.
Frågan i ärendet är om det fel som har uppstått vid laddningen
beror på någon brist som varan hade vid avlämnandet, eller om
det beror på att köparen har hanterat varan felaktigt. Om ett fel
visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska
felet anses ha funnits vid avlämnandet, om inte säljföretaget bevisar motsatsen eller presumtionen är oförenlig med varans eller

ARN

felets art, se 20 a §§ konsumentköplagen (1990:932).
I ärendet finns ingen teknisk utredning som visar vad som har
orsakat det aktuella felet. Säljaren menar att orsaken är ett så
kallat handhavandefel. Av kvittot framgår att köparen köpt ett
ackpaket med kapaciteten 3 000 mAh. Det förefaller ostridigt att
köparen har laddat detta på inställningen 5A. Enligt instruktionerna på kartongen passar inställningen 5A för ackar med en kapacitet på mellan 2 000 och 5 000 mAh. Vidare anges på paketet
att laddningen stängs av automatiskt när acken är fulladdad. Mot
den bevisning som köparen har gett in kan det inte anses utrett
att han har fått information om att laddningstiden är 30-45 minuter och att laddaren under den tiden inte får lämnas utan tillsyn.
Vidare förefaller det osannolikt att felet skulle ha uppstått om
laddningen hade stängts av automatiskt när acken var fulladdad.
Sammantaget anser inte nämnden att säljaren har bevisat att
felet beror på ett handhavandefel. Antagandet om att felet fanns
vid avlämnandet är inte heller oförenlig med felets art. Varan ska
därför anses ha haft ett ursprungligt fel.
Felet är av väsentlig betydelse för köparen, som därmed har
rätt att häva köpet. När ett köp hävs ska köpesumman återbetalas
till köparen mot att denne återlämnar varan. Vid en hävning av
ett köp har köparen rätt till ränta på köpeskillingen, men han ska
samtidigt utge ersättning för den nytta han haft av varan. Nämnden bedömer att det är rimligt att kvitta köparens rätt till ränta
mot det nyttoavdrag som ska göras.
Med denna utgång i huvudfrågan har köparen också rätt till ersättning av säljaren för sådan skada som drabbat honom till följd
av felet. Av 30 och 31 §§ konsumentköplagen (1990:932) framgår

att säljaren är skyldig att ersätta köparen för skada som på grund
av fel i den sålda varan uppkommer på annan egendom som
tillhör köparen. Storleken på kostnaden för att åtgärda golvet har
inte ifrågasatts av säljaren. Säljaren ska därför rekommenderas att
betala 7 000 kr i skadestånd till köparen.
Köparen har inte visat att han har rätt till ersättning för sveda
och värk. Yrkandet ska därför avslås i den delen.”

Nämndens beslut

”Nämnden rekommenderar säljaren att, mot återfående av
laddare, kabel och batterier, betala 630 kr till köparen. Säljaren
rekommenderas vidare att betala ett skadestånd på 7 000 kr till
köparen.”

Skiljaktig mening

En ledamot är skiljaktig i fråga om skadeståndet och anför följande:
”Jag är enig med majoriteten vad gäller stycke ett till fyra samt
stycke sex. Stycke fem anser jag bör ersättas med nedanstående
text:
Med denna utgång i huvudfrågan har köparen också rätt till ersättning av säljaren för sådan skada som drabbat honom till följd
av felet. Av 30 och 31 §§ konsumentköplagen (1990:932) framgår
att säljaren är skyldig att ersätta köparen för skada som på grund
av fel i den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör köparen. Till skillnad från majoriteten anser jag att en rimlig
ersättning för att åtgärda golvet, oaktat att det inte ifrågasatts av
säljaren rimligen kan stanna vid 2 500 kronor.” n
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Linda Phouttasak, europeisk marknadschef på InSinkErator, demonstrerar matavfallskvarnen Evolution 200, som är toppmodellen.

Matavfallskvarnar
och hetvattenkranar
Den 5 maj bjöd InSinkErator in till en presslunch tillsammans med Foodlab STHLM och
kocken Gunnar Frykfors. På plats tillagade
deltagarna en italiensk trerätterslunch, och
nyttjade InSinkErators senaste matavfallskvarn
Evolution 200 samt nya hetvattenkranen 3N1.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

A

merikanska InSinkErator uppfann matavfallskvarnen
redan 1927 och började med hetvattenkranar 80 år
senare, alltså 2007, och de är världens största tillverkare av båda produkttyperna.
Wilco Teunissen, europeisk försäljningschef på InSinkErator,
berättar att InSinkErator är en del av Emerson Electric Co. med
150 000 anställda och att de har ett kontor i London, för att fokusera på Europa och Norden.
– Vi har 95 procents marknadsandel på matavfallskvarnar
globalt och tillverkar 26 000 stycken om dagen. I USA är matavfallskvarnar var mans egendom, ungefär 60 procent av hushållen
har matavfallskvarn, och i Sverige ser vi att efterfrågan har börjat
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öka, framförallt vid nybyggen. Nästan hälften av matavfallskvarnarna säljs via e-tail så konsumenterna är mer insatta än vad
handlare och tillverkare tror, säger Wilco Teunissen.
I Sverige känner nog många till matavfallskvarnar främst från
amerikanska skräckfilmer – en myt som inte är sann, då det är
omöjligt att skadas av en matavfallskvarn, enligt InSinkErator, som
berättar att det inte finns några knivar i matavfallskvarnen, utan
den maler ner avfallet på ett säkert sätt och man kan stoppa ner
sin hand i den aktiva kvarnen utan att skada sig. Däremot minskar
den mängden sopor i hemmet och bidrar till en bättre miljö.
Det är oftast tillåtet att installera en matavfallskvarn, men man
bör för säkerhets skull kolla med sin kommun vad som gäller där
man bor.
– I restaurangbranschen kostar all avfall pengar så en matavfallskvarn är god ekonomi, och en hetvattenkran spar tid och plats
i köket, säger Gunnar Frykfors, kocken som övervakade InSinkErators lunchevenemang på Foodlab STHLM.

Undersökning

Enligt Naturvårdsverket slänger vi svenskar i snitt 81 kg matavfall
per invånare per år. För varje kilo matavfall som slängs måste man
betala för sophämtning, som hanteras via lastbilar. Dessutom

VITT

Wilco Teunissen, europeisk försäljningschef på InSinkErator, vid hetvattenkranen 3N1, som finns i tre nya färger (samt i borstat stål och krom).

måste man fylla soppåsar under diskbänken med matavfall, och
glömmer man tömma då man ätit kräftor eller räkor sitter lukten
i ett bra tag.
I Sverige är det dock få som vet att dessa problem enkelt kan
lösas med en matavfallskvarn, som dessutom bidrar till en bättre
miljö.
En färsk undersökning från PFM Research (i maj 2015, med
totalt 1 006 respondenter i åldern 16-61 år från hela Sverige) som
gjorts på beställning av InSinkErator, visar att endast 27 procent
av svenskarna vet om att avfallet från matavfallskvarnar kan användas till tillverkning av biogas eller som gödsel på åkrar.
Kunskapen om matavfallskvarnar är extremt låg i Sverige, samtidigt som de är populära i många länder i Europa och framförallt
i USA, där vartannat hushåll har en matavfallskvarn. Att användningen av matavfallskvarnar kan lösa bristen på biogas är det
dock få som vet, berättar företaget.

Funktion

När man har malt ner matavfall som potatisskal, skaldjur, äggskal,
kycklingben, morotsskal och mycket annat, blir matavfallet till en
flytande tunn massa som flyter med resten av avfallet från kök
och toalett i rörledningarna till vattenreningsverket. Där separeras
matavfallet från vattnet och om vattenreningsverket är kopplat till
ett biogasverk går matavfallet direkt till biogasverket för tillverkning av biogas.
Finns inget biogasverk i närheten kan man istället transportera
matavfallet via lastbilar/tankar till ett biogasverk eller använda
matavfallet till gödsel av åkermark.

Hetvattenkran

Ifjol lanserade InSinkErator sin nya hetvattenkran 3N1 i England,
och i början av året i Tyskland. Nu har den även lanserats i Sverige, och förutom i borstat stål och krom finns den i tre färger.
En hetvattenkran förenklar vattenkokningen – man slipper till
exempel vänta på att tevattnet ska koka och får upp till 98-gradigt
vatten direkt ur kranen. Och när man skall koka vatten är det bara
att hälla vattnet direkt från kranen i kastrullen och man slipper
vänta samt ödsla el för plattan på spisen.
Den nya hetvattenkranen 3N1 erbjuder vatten i alla temperaturer, från isande kallt upp till 98 grader varmt. Ett italienskt
designteam har utvecklat designen och tre färger som skall passa
nordiska kök. De tre färgerna är pärlvit, natursten och antracit.
– Lanseringen av hetvattenkranen InSinkErator 3N1 i en rad
nya nyanser är en del av en pågående strategi för att erbjuda
konsumenter nya sätt att uppdatera sitt kök. Med införandet av
dessa trendiga färger till InSinkErators sortiment, har vi tagit ett
viktigt steg för att utveckla denna strategi i framtiden, säger Linda
Phouttasak, europeisk marknadschef på InSinkErator.
InSinkErator 3N1 skapar mer arbetsyta i köket genom att
ersätta vattenkokaren vilket gör det lättare att hålla köket städat.
Utöver att få mer arbetsyta i köket innebär en omedelbar tillgång
till hetvatten att vattenkonsumtionen går ner, eftersom vattenkokaren inte fylls med för mycket vatten som sedan inte används.
Den första frågan som dök upp i undertecknads huvud när
mötet med Wilco Teunissen skrevs in i kalendern var huruvida
han kände till, och lyssnat på bandet Wilco. Han kände till bandet,
men hade inte lyssnat... n
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Christer Larsson, VD och koncernchef EEL Holding AB.

EEL:s nya lagerdel i Örebro, med högt i tak.

Christian Borell, VD EEL AB.

Erik Stenbeck, byrå- och kommunikationschef på EEL.

EEL, där Sveriges största el- och vitvarukedjor
ELON & Elkedjan ingår, bygger för framtiden.

Den 27 maj invigde EEL sina utbyggda lokaler
i Örebro.

n ny organisation sätts på plats för att höja effektiviteten och bädda för nya affärer.
– Det går bra för oss nu. Flera nya strategiska affärer
är på väg, säger VD- och koncernchefen Christer Larsson.
Inköps- och logistikkoncernen EEL, med drygt 400 butiker i Sverige och en omsättning på 3,4 miljarder kronor, gör en omstrukturering av koncernen. I toppen ligger moderbolaget EEL Holding
AB med sex dotterbolag, däribland EEL AB med butikskedjorna
ELON och Elkedjan, EEL Teknik, Canvac och FDT.
Nuvarande koncernchefen Christer Larsson fortsätter som VD
och koncernchef för EEL Holding AB, en strategisk roll med betoning på affärsutveckling.
Det operativa arbetet på EEL AB tas över av Christian Borell,
tidigare finanschef och nu ny VD i bolaget. Enligt koncernchefen
Christer Larsson ska den nya organisationen möjliggöra en fortsatt
god utveckling.
– Vi gör detta för att höja vår effektivitet och för att kunna
expandera ytterligare. Nya affärer presenteras senare under året.
Vår goda lönsamhet visar också fackhandelns styrka i Sverige,
säger Christer Larsson. n

entrallagret har blivit dubbelt så stort, precis som
huvudkontoret.
– Den här utbyggnaden och vår expansion skapar
fler arbetstillfällen i Örebro. Det senaste året har vi genomfört ett
tiotal rekryteringar, både till lagret och huvudkontoret. Vi kommer
att fortsätta nyrekrytera det kommande året då vi har ett flertal
nya spännande och strategiska affärer på gång, säger Christer
Larsson, VD och koncernchef för EEL Holding AB.
Om- och påbyggnationerna har tagit cirka ett år att genomföra.
Centrallagret har nu en yta på 55 000 kvadratmeter och huvudkontoret på 1 400 kvadratmeter. För att möjliggöra en ökning av
andelen tågtransporter har det befintliga tåghuset byggts ut med
hundra meter – en dubblering av lastkajens längd på järnväg, en
medveten miljösatsning för fler transporter på järnväg.
De utbyggda lokalerna invigdes tillsammans med Örebro läns
landshövding Maria Larsson.
Förutom att EEL AB har ny VD, Christian Borell, så har de från
och med 8 juni en ny byrå- och kommunikationschef – Erik Stenbeck, som har en bakgrund som delägare i ett flertal reklambyråer, bland annat NPP och nu senast Lebowski. n

EEL rustar
Dubblerade
för nya affärer lagerlokaler

E

56 RATEKO 3/2015

C

VITT

EEL-mässan 2015 i Örebro.

Rekord på EEL-mässan
EEL-mässan, som anordnades 15-17 april på
Conventum Örebro, hade besöksrekord med
nära 1600 personer på plats.

Canvacs försäljningschef Göran Martinsson visar robotdammsugare.

E

EL:s avtalsleverantörer fanns på plats för att utbilda
medlemsbutikerna och bland dem hade de näst intill
mangrann uppslutning. ELON, Elkedjan och Euronics
Norge fanns representerade. n

Alexandra Zassi lagade mat hos BSH.
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Elkjøp anordnar kurs för
900 personer på vitvarusidan
För artonde året i rad håller norska Elkjøp
sina vitvarukurser för nordiska säljare. På tre
veckor skall 900 personer bli förtrogna med
kedjans sortiment.
TEXT & FOTO: MARTE OTTEMO
ÖVERSÄTTNING: JANKA THUM

N

en stor konkurrent eftersom de är störst i Norge, säger Tønnesen.

Inbyggnadsprodukter fortsätter växa

Försäljningschefen säger att kedjan nu har 770 köksutställningar i
Norden, men 220-230 butiker som säljer kök.
– Det är i stort sett de som har butiksyta till det. Många av våra
franchiseföretag går ”all in” och vill verkligen satsa på kök, säger
han.
Vilka vitvarutrender på retail-sidan ser ni slå igenom nu?
– Det är en extrem tillväxt på inbyggnadsprodukter. Inte bara
ugnar, utan också kylskåp och diskmaskiner; med kökssatsningen
tar vi en större del av denna tillväxt istället för att försäljningen
försvinner till de traditionella köksleverantörerna, säger Sæbø.
På produktsidan är det också nya trender som gör sig gällande i
vår och sommar. Kategorichefen säger att Elkjøp har jobbat stenhårt med matförvaring de senaste fem-sex åren.
– De nya kylskåpen har en flexibel inredning och klimatzoner
med olika luftfuktighet för att minska svinn. Vi har jobbat väldigt
mycket med säljarna för att öka kunskapen på detta område; ute
i samhället råder ju fokus på matavfall. Det är skillnad mellan ett
kombiskåp för 2999 och ett för 7999 kronor på detta område,
säger Sæbø.
En annan trend bägge Elkjøp-ledarna skönjer är att ugnarna har
blivit väldigt mycket mer avancerade.
– Du har automatiska program där du knappar in vilket slags
kött du steker och hur du vill ha det, därefter sköter programmet
resten, det vill säga värme och andra inställningar ställs in automatiskt. Flera ugnar kombinerar nu funktioner som mikrovågsugn, ånga och pyrolys, vilket skapar utrymme för andra köksprodukter, säger Tønnesen.

orska branschtidningen Elektronikkbransjen tog
sig ut till Olavsgaards konferenshotell, där Elkjøp
och Lefdal under tre veckors tid hade samlat 14
tillverkare och 900 anställda från hela Norden för att instruera om
kedjornas sortiment.
– Vi samlar avdelningschefer och säljare från samtliga butiker
i Norden, totalt runt 900 personer, varav 400 från Norge. Våra
säljare skall bli bekanta med det nya sortimentet och de varor
som kommer in, träffa leverantörerna som kan besvara alla frågor
samt bygga teamkänsla. Det är den viktigaste utbildningen vi gör
på hela året, säger Tore Sæbø, kategorichef för vitvaror och kök
på Elkjøp.
För första gången håller Elkjøp också ett eget utbildningsmoment inom själva köksdelen. Ett moment som säljarna skall gå
igenom för att få grundläggande kunskaper om köksinredning.
– Vi har jobbat hårt med kök i tre år och för första gången har
vi en egen Epoc-utställning. De rena kökssäljarna får självfallet
en grundlig introduktion, men alla vitvarusäljarna skall genomgå
detta för att få baskunskaper inom ämnet, säger Fredrik Tønnesen, nordisk försäljningschef på Elkjøp.
Målet är att om kökssäljarna är upptagna med kunder så skall
vitvarusäljarna kunna hjälpa kunden i rätt riktning.
– Köket har blivit väldigt viktigt. Vi ser vilka fördelar det innebär
att kunna erbjuda kunden både kökslösningar och vitvaror. Det
gör det möjligt för oss att sälja produkter med klart högre specifikationer, säger Sæbø.
Han tillägger att tillverkarnas respons på kökssatsningen varit
väldigt positiv.
– Vi konkurrerar med både Ikea, HTH och resten av köksspecialisterna, kanske i synnerhet vad gäller paketlösningar. Där är Ikea

På diskmaskinsidan är diskmedeldosering och ångans intåg de
nyheter som slår högst.
– Vi använder i allmänhet alldeles för mycket diskmedel och flera tillverkare har kommit med automatiserade doseringssystem.
Diskmedeltillverkare nere i Europa är livrädda, säger Tønnesen.
En annan produktgrupp som börjar komma är vinskåp.
– Vi har en egen vinavdelning på Lefdal i Sandvika där vi testar

Elkjøp satsar hårt på sin egen kökslinje ”Epoc”. Foto: Elkjøp

Utställarna hade med sig kockar för att demonstrera. Foto: Elkjøp
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Tore Sæbø, kategorichef för vitvaror & kök, och försäljningschef för vitvaror i Norden, Fredrik Tønnesen, vid en av Elkjøps nya köksinredningar.

folks intresse för dessa produkter. Vi ser att många, när de renoverat köket och plötsligt har 30 cm över, gärna lyfter in ett vinskåp
istället för den öppna utfyllnadshyllan som det ofta blev tidigare,
säger försäljningschefen.
– ElektronikBranschens statistik visar att vi i Norden gärna
köper toppmodellerna vad gäller TV och mobil och därvid gärna
lägger någon tusenlapp extra. Hur ser det ut för vitvaror?
– Vi är ännu inte helt där inom vitvaror. Folk skall gärna ha den
senaste Samsung S6 för 10 000 kronor, men vill inte lägga mer än
3 000 kronor på kylskåp – trots att man med ett mer avancerat
kylskåp under loppet av ett år kan spara ganska mycket på att
mat inte går till spillo. Vi ser ändå ett större fokus på design nu, så
det börjar röra på sig. Men många ser nog på vitvaror som en lite
tråkig investering, säger Sæbø.
Spelar miljömedvetande en roll när vi i Norden väljer vitvaror?

– Det är stora skillnader i Norden vad gäller miljötänk som
försäljningsutlösande faktor. I Norge spelar ett plus från eller till
mindre roll för konsumenten. Men vi har fokus på miljön oavsett,
vi måste hålla oss i framkant av den marknad som kommit längst.
Och produkterna i sig själva har ju blivit mycket mer energivänliga
under de senaste åren, säger Sæbø.

Ivriga Elkjøp-säljare går genom kursutbudet. Foto: Elkjøp

Det blir en grundlig genomgång av alla produkter. Foto: Elkjøp

Inte helt smart

Leverantörerna har visat smarta vitvaror som kopplar upp sig mot
Internet och låter sig styras via surfplattor och mobiltelefoner.
Men försäljningschefen Tønnesen är inte helt övertygad.
– Det är för tidigt. Framgången hänger också på att det kommer
en gemensam standard, så att produkter av olika märken kan
kommunicera med varandra. Men det är spännande att se hur
världen kommer att te sig om tre år, säger han. n
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Världsnyhet från Miele:

Ångugn med mikrofunktion
På första plats vad gäller matlagningsprodukter hamnar spisen. Spännande blir det på
andra plats. Här leder mikrovågsugnen men
ångugnen kommer mer och mer. Av platsskäl
väljer man dock ofta antingen eller. Men nu
finns det en lösning från Miele, DGM 6800 –
en ångugn med mikrofunktion, alltså en mikro
och ångugn i ett.

F

ler än nio av tio Mielekunder önskar en andra inbyggnadsprodukt för matlagning. Ofta står de och väger
mellan ångugn och mikrovågsugn. DGM är den idealiska lösningen här eftersom den förenar mikrovågsugnens komfort
med kvaliteten på resultatet för vår ångugn, berättar Miele.
För ånggenerering använder Miele samma MultiSteam-teknologi som används för de andra ångugnarna. Dessa har en effektstark, extern ånggenerator (3,3 kW) och åtta ånginsläpp för en
snabb och jämn ånggenerering. Det finns sju olika mikroeffekter
upp till 1 000 watt. Det finns en snabbstartsfunktion (för att till
exempel värma en kopp choklad) och ett automatikprogram för
popcorn.
Eftersom ångugn och mikro inte kunde vara mer olika vad gäller
funktionsprincip så har Mieles utvecklare ställts inför stora utmaningar, anger företaget, och berättar att luckan har en speciell
konstruktion för att mikrovågorna inte ska hamna utanför och
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för att den samtidigt inte ska släppa ut någon ånga. Ugnsutrymmet i Mieles ångugnar är av rostfritt stål eftersom detta material
även i 100 procent ångatmosfär uppfyller Mieles testkritier för
20 års användning. Men vad gäller mikrovågsfunktionen så kan
metall i ugnsutrymmet leda till att det uppstår gnistor. Miele har
löst detta problem med silikonförbindelser som kopplar bort det
rostfria ugnsutrymmet från de rostfria ugnsstegarna. Och apropå
ugnsutrymme: Detta har vuxit till en volym på 40 liter, lyses upp
med LED-belysning med lång livslängd och är utrustat med extra
stora tillagningskärl samt en glasform.
DGM 6800 erbjuder samma program som toppmodellerna
bland ångugnarna, det vill säga över 150 automatikprogram. Man
kan även skapa och spara upp till 20 egna program. Det är till
exempel möjligt att i en och samma omgång skonsamt tina och
värma upp maten jämnt, anger Miele, och den som vill tina upp
en fryst gryta sparar fyra steg som eget program, som växelvis
består av mikrofunktion och ångkokning.
Även vid vanlig uppvärmning kan det vara bra att använda både
ånga och mikrofunktion eftersom maten då inte torkar ut så lätt.
Bruksanvisningen för DGM 6800 innehåller exempel på olika kombinationer av ugnsfunktioner med ånga och mikrofunktion.
Den nya ångugnen med mikrofunktion från Miele är en inbyggnadsprodukt för en 45 centimeter hög möbelnisch. Den finns i
designlinjen PureLine i färgerna rostfritt CleanSteel, obsidiansvart,
briljantvitt och havannabrunt. Medföljande utrustning är fyra
rostfria tillagningskärl, ett galler, ett uppsamlingskärl i glas och två
avkalkningstabletter. n

VITT

Årets tema för Electrolux Design Lab:

Healthy Happy Kids
Över 1500 bidrag från 60 olika länder skickades in till Design Lab 2015, Electrolux globala
tävling för designstudenter. Den 6 maj avslöjades de 100 bästa bidragen på electroluxdesignlab.com, där alla kan gå in och rösta fram
sin favorit till semifinal.

Å

rets tema för Electrolux Design Lab är ”Healthy
Happy Kids” och i potten finns inte mindre än 10 000
euro, en fördubbling från tidigare år. Vinnaren får
även en betald praktikplats på Electrolux.
De 100 bidrag som gått vidare till nästa steg kommer från 33
olika länder. Flest bidrag kommer från Sydkorea, Tjeckien och
Ungern men bland de utvalda finns även två svenska tävlingsbidrag från Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet.
Idéerna innefattar allt från en 3D-printer för mat till en barnvagn
med inbyggd luftrenare och tvättkorgar designade som basketkorgar.
– Design Lab är en väsentlig del av Electrolux kreativa ådra,
den ger bränsle åt våra innovationsprocesser och inspiration
till framtida lösningar för hemmet. Jag är djupt imponerad av
studenternas kreativitet och djärva visioner. Ett stort tack till alla
som lämnat in bidrag och ett ännu större grattis till er som lyckats
ta er vidare, säger Lars Eriksson, Senior Vice President för design
på Electrolux och juryordförande för Design Lab.

Den 8 juni (strax efter denna tidnings deadline) skedde nästa
sållning då 100 bidrag blev 35. Fem röstades fram av allmänheten
på electroluxdesignlab.com, och 30 valdes ut av en expertjury på
Electrolux. Vinnaren av tävlingen tillkännages i oktober 2015.

Om Electrolux Design Lab

Design Lab är en global designtävling för studenter som bjuds in
för att presentera innovativa idéer för framtidens hushåll. Tävlingen startade 2003 som en del av Electrolux innovationsstrategi.
Design Lab erbjuder studenter en plattform att visa upp sin talang
för världen och under åren har många deltagare hittat nya jobb
och affärsmöjligheter genom tävlingen. Under tävlingens gång har
studenterna möjlighet att utveckla sina idéer, få feedback från experter på Electrolux och dela med sig av sitt arbete på electroluxdesignlab.com. Första pris är en sex månader lång betald praktik
på ett av Electrolux globala designcenter. Hälften av vinnarna från
tidigare år har fortsatt att jobba inom Electrolux efter praktikperioden. Vinnaren belönas med 10 000 euro, tvåan vinner 6 000
euro och tredjepriset är 4 000 euro. Deltagarna tävlar även om ett
”People’s Choice Award”, där den som får flest onlineröster kammar hem 2 000 euro.
Förra årets vinnare var Pan Wang, från Central Saint Martins
College i London. Hennes vinnande bidrag var en virtuell matjakt i
köket – ett spel som projicerar hologram med fiskar och djur som
användaren får jaga i sitt eget kök. Information om de fångade
bytena överförs sedan till en lokal matbutik, som samlar ihop de
fysiska råvarorna och levererar hem till användaren. n
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HETT MED ÅNGTILLAGAD MAT

Professionella kockar har i snart 20 år lagat närings- och smakrik
mat med hjälp av ångugnar. I takt med ökat matlagningsintresse och
den rådande hälsotrenden får allt fler konsumenter upp ögonen för
ångtillagad mat. Electrolux har sett en fördubbling av antalet sålda
ångugnar bara de senaste åren.
I restaurangköket har ångugnar använts i nästan 20 år för att enkelt
förhöja smakerna i maträtterna samtidigt som viktiga näringsämnen
bevaras. Hemma har vi länge ångkokat över kastrull men det är först
de senaste åren som ångugnen börjat ta plats i våra kök. Sedan 2012
har Electrolux i Sverige sett en dryg fördubbling av antalet sålda ångugnar, från cirka 1 500 år 2012 till fler än 3 000 år 2014.
– Vi är glada för ökningen men det finns fortfarande många matlagningsintresserade som ännu inte upptäckt fördelarna med ånga.
Ånga är din mats bästa vän, eftersom den bevarar saftighet och smak.
Med ånga arbetar du med jämnare temperaturer, och det leder till en
kortare koktid som skonsammare tar vara på råvaran samtidigt som
det är energieffektivt, säger Lisa Lindqvist, produktchef för hällar och
ugnar på Electrolux i Norden.
Utvecklingen har skett i takt med det växande intresset för matlagning och hälsosam kosthållning, konsumenter är inte längre beredda
att kompromissa mellan smakrik och nyttig mat utan vill ha det bästa
av båda världar.
– När du tillagar grönsaker med hjälp av en sousvide-ångugn bildas
naturliga juicer som stannar kvar i grönsaken och påsen. Det är ett
enkelt sätt att uppnå fantastiska smaker varje dag, säger Klas Lindberg, mästerkocken bakom Nobelfestens hyllade meny, tidigare årets
kock och olympisk guldmedaljör i Culinary Olympics.
Ångungnarna har också blivit billigare, mindre och smidigare. Med
en kombiångugn hemma, som kombinerar ånga med varmluft, behöver du ingen annan ugn utan kan enkelt grilla kyckling eller baka bröd
med saftigt innanmäte och fin yta. n
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Bergsala-koncernen har under en längre period sökt nya affärsidéer
till den nordiska marknaden och i februari 2015 skapades ett nytt
bolag under namnet Bergsala SDA AB.
Detta bolagets inriktning kommer att vara import, ombesörjning
och försäljning av hem & hushållsprodukter, högtalare samt TV.
I samband med bolagets start har det rekryterats ny personal med
lång erfarenhet från branschen som kommer bidra med mycket både
för koncernen och i synnerhet för Bergsala SDA med sina erfarenheter och kunnande inom dessa produktgrupper.
Bolaget ingår i Bergsala-koncernen som idag består av ett 25-tal
bolag där Bergsala Holding AB är moderbolaget.
Bergsala SDA har sitt kontor tillsammans med Bergsala-koncernens
huvudkontor i Kungsbacka, och VD på företaget är Ola Andersson,
och försäljningsansvarig är Robin Eriksson.
På bolagets nya hemsida finns mer information om sortiment och
produktgrupperna: www.bergsala-sda.se. n

MODERNISERAD AC ACADEMY

16 april 2015 slog LG upp portarna till sin nybyggda och moderniserade AC Academy, som har flyttat från Arlandastad till Kista. AC
Academy är LG:s utbildningscenter för sina partners inom kyla- och
värmeprodukter. Sedan starten år 2010 har över 2 500 installatörer,
konsulter och säljare i Norden utbildats och certifierats av LG inom
områdena produktutbildning, installation och service för luft/luft
värmepumpar och kommersiell AC samt konsultutbildning. Lagom till
femårsjubileet har centret nu både flyttat och moderniserats, för att
ytterligare förbättra utbildningskvaliteten.
– Vi är väldigt stolta och glada över att äntligen kunna visa upp och
börja använda vår nya AC Academy, som är mer lösningsorienterad
än den tidigare. I våra nya lokaler har vi fått möjligheten att presentera våra produkter i mer verklighetstrogna miljöer, där vi verkligen kan
visa på dess bredd och mängd av användningsområden inom olika
vertikaler så som hotellmiljö, butiksmiljö och lagerlokal, säger Stefan
Lögdberg, nordisk säljchef för Air Conditioning and Energy Solutions
på LG Electronics. n

VITT
EMPIRE, VALERA & THE MAULER

Empire meddelar att de nu även distribuerar varumärket Valera, ett
schweiziskt varumärke för produkter inom hårvård.
Flera av oss på Empire hade möjligheten att åka ner till deras fabrik
i Schweiz där produkterna tillverkas i deras in-house fabrik, vilket gav
ett otroligt starkt intryck som gör att vi bara brinner ännu mer för de
fina produkterna, berättar Empire, som inom kort kommer lägga till
Valeras produkter i e-katalogen.
Empire berättar också att C3 jobbar för fullt med sin nya produktserie C3 Tools For Men – The Mauler Collection. Serien är utvecklad i
ett samarbete med Alexander ”The Mauler” Gustafsson. Serien kommer att innehålla allt man behöver i trimmervärlden – hår-, skägg-,
näs- och örontrimmers.
– Power & performace are the key words for me, that’s why I use
C3 Tools For Men, säger Alexander Gustafsson.
Produkterna väntas vara klara för leverans till butik i september. Då
trycket kommer att vara högt på dessa produkter är det att rekommendera att prata med din säljare redan nu, trots att det ännu är lite
tid kvar till september, säger Empire.
– Vi är stolta och glada att få arbeta med en av Sveriges mest intressanta atleter som ger oss kommersiell identitet och kraft att synas
med de fina produkter vi tagit fram. Vi hoppas att detta samarbete
kan pågå länge och vi kommer att vara i Alexanders ringhörna för att
på vårt sätt stötta hans fortsatta strävan att nå den absoluta toppen.
Alexander står för Power & Performance, vilket vi anser vara synonymt med vad vi eftersträvar att våra produkter också skall stå för,
säger Ulf Bork, VD Empire. n

EXKLUSIVA GASOLGRILLAR DOMINERAR

Elgigantens försäljningsstatistik för april visar några tydliga trender inför årets grillsäsong – det ska vara en gasolgrill av erkänt bra kvalitet
och grilltillbehören får en allt viktigare roll. Bland de sex mest sålda
grillarna hittar vi fyra Jamie Oliver-grillar som precis lanserats på den
svenska marknaden.
– Vi är helt överväldigade av hur väl Jamie Olivers grillar har tagits
emot av kunderna! De fem mest efterfrågade grillarna under april
är gasolgrillar från Weber och Jamie Oliver och det visar att allt fler
kunder prioriterar bra kvalitet framför lägsta pris, säger Stefan Ekvall,
Produktchef på Elgiganten.
Uppgraderingen till större och mer exklusiva grillmodeller visar sig
även bland kol-fantasterna.
– Många väljer att grilla med gasol för att det går snabbt att komma
igång samtidigt som det kräver Minimalt med förberedelse och är
enkelt att värmereglera. Andra menar att det måste vara kolgrillat för
den rätta grillkänslan och smaken. Idag är det däremot vanligt med
både en kolgrill och en gasolgrill i hushållet och att man sedan väljer
grill beroende på tillfälle, säger Stefan Ekvall.
En växande efterfrågan på tillbehör understryker svenskarnas
grillintresse. Bland storsäljarna samsas Webers traditionella hamburgerpress med nyheten iGrill, stektermometern som gör att du kan
övervaka din grillning via en app i telefonen. Många väljer också att
köpa överdrag och rätt rengöring för att förlänga livslängden på sin
nya grill. n

ELECTROLUX HOME KEDJAN FORSÄTTER VÄXA

Electrolux Home meddelar att de haft en väldigt bra start på året.
Kedjans omsättning växte med 16 procent under första kvartalet
2015, vilket visar att Electrolux Home har ett riktigt starkt koncept
och att det lönar sig att bygga om enligt de riktlinjer vi har tagit fram,
anger kedjan, och berättar att det är riktigt glädjande att de växer
inom alla områden, det vill säga vitvaror, kökssnickerier, småel och
köksgeråd.
– Vi har ett otroligt driv framåt i kedjan. Under 2014 var det många
franchisetagare som byggde om för att få mer kundanpassade och
inspirerande butiker och köksmiljöer, vilket vi märker har bidragit till
den positiva utvecklingen. Den 17 april 2015 öppnade vi en ny butik i
Svenljunga. Franchisetagaren Thomas Gull, som även äger Kinds Järn
och är ordförande i Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service,
säger att Electrolux Home kommer att bli ett fantastiskt komplement
till hans verksamhet, säger Lena Söder, Head of Retail. n
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V IT T
ATHLET FRÅN BOSCH

ULTIMAT AUTOMATISK LOCKTÅNG

Locktången Remington Curl Revolution roterar automatiskt och kräver inga som helst förkunskaper för att uppnå den ultimata stylingen,
anger företaget och berättar att med endast ett knapptryck skapar
locktången snabbt och enkelt vackra och mjuka lockar för alla hårlängder, utan att skapa tovor eller trassel.
Med Remington Curl Revolutions Instant Curl-teknik glider håret
automatiskt igenom de värmeskyddande plattorna och gör på så sätt
allt jobb åt dig – genom att placera håret mellan plattorna och trycka
uppåt eller neråt på den ringformade aktiveringsknappen roterar
locktången och skapar automatiskt mjuka och naturliga lockar, som
funkar för varje tillfälle, alla dagar i veckan, enligt Remington.
– Det är verkligen jättekul och spännande att kunna erbjuda ett
hårstylingverktyg som vi vet kan hjälpa till att förenkla skönhetsrutinen för många, speciellt då man vill att håret ska ha det lilla extra
även i vardagen. Vi tror att Remington Curl Revolution kommer ge
många helt nya möjligheter att uppnå drömlooken, säger Christine
Silfversparre, Trade Marketing Manager på Remington Sverige.
Remington Curl Revolution har fem temperaturinställningar (med
en topptemperatur på 230° C)och ”4 x skyddsbeläggning” – antistatisk, keramisk, turmalinjonisk, smidigt glid. n
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Fram tills nu har sladdlösa dammsugare bara kunnat användas för
små sysslor, anger Bosch, som lanserar Athlet som en sladdlös modell
som är lika stark som en vanlig dammsugare. Athlet väger tre kilo och
anges ge samma städresultat som en 2 400-watts dammsugare.
Bosch Athlet kan läggas platt på golvet vilket gör det enkelt att
dammsuga under soffor, bord och skåp. Dess SensorControl talar
genom en LED-signal om när det är dags att rengöra filtret och eftersom Athlet är påslös behöver man inte längre jaga runt och leta efter
den rätta påsen. Eftersom Athlets ”livstidsfilter” är tvättbart och inte
behöver bytas ut får man en enkel, miljövänlig och kostnadseffektiv
dammsugare, berättar företaget, och anger att undersökningar visar
att en sladdlös dammsugare används oftare än en vanlig dammsugare, kanske på grund av mindre krångel med att få fram dammsugaren.
Athlet laddas på tre timmar. Man kan välja mellan tre olika program för att skräddarsy dammsugaren för sina behov, och Athlet kan
dammsuga upp till 60 minuter utan avbrott.
Med hjälp av tillbehör som bärrem och munstycken kan man enkelt rengöra till exempel bilen och kuddarna på soffan.
* BSH producerade sin första dammsugare 1906, och kallade den
en ”dammupptagningspump”.
* BSH producerar över två miljoner dammsugare varje år.
* Cirka 70 miljoner dammsugare har hittills producerats och distribuerats från BSH-fabriken i Bad Neustadt i Tyskland.
* Kvalitetskontrollen av en BSH dammsugare inkluderar att on/
off-knappen trycks ned åtminstone 45 000 gånger och dammsugaren
måste tåla ett 500 km långt uthållighetsprov. Kabeln måste gå igenom
minst 6 000 omspolningsförfaranden, och dammsugaren kommer att
rullas över trösklar 6 000 gånger. n

KMIX-SERIEN I NY FÄRGPALETT

Vem vet vilka kulinariska skapelser vi skulle fått se om man låtit popkonstens okrönta kungar Andy Warhol och Roy Lichtenstein leva ut
sin kreativitet i ett kök? Det var den tanken som gav Kenwood idén till
nya kMix-serien Pop Art Collective.
Traditionsenligt gömmer vi svenskar ofta undan våra köksmaskiner
i skåp eller lådor bara för att ta fram dem när de ska användas, anger
Kenwood, som i och med lanseringen av kMix Pop Art-serie hoppas
på en ändring av det. Varje färg och modell i den vackert designade
och färgsatta serien är ett konstverk, designat för att stoltsera och
beundras på köksbänken, anger företaget.
Produkternas färger har fått namn som Kadmium-Grön, Majestätisk-Blå, Sommar-Gul och Zink-Grå, och tanken är att färgerna skall
vara snygga att kombinera, alternativt kan man givetvis hålla sig till
en och samma färg på de olika produkterna.
– Vi ser en allt större efterfrågan från våra konsumenter som gärna
vill uttrycka vilka de är genom valet av sina köksmaskiner, precis som
de vanligtvis gör med mode. I vår serie kMix Pop Art finns det färger
som passar alla möjliga olika typer av köksinteriörer och stilar, säger
Ulrika Ekelund, Brand Manager på Kenwood.
kMix Pop Art kollektionen innehåller köksmaskin, mixer, stavmixer,
elvisp, vattenkokare, brödrost och kaffebryggare (6 koppar). n

VITT
AUTOMATISK & MANUELL

The Oracle från Sage lanseras som världens första espressomaskin
som både är fullautomatisk och manuell. Med sin automatiska kvarn,
dosering och stampning av kaffet har denna maskin förenklat processerna vid manuell espressobryggning, berättar företaget.
– Sage har designat en maskin som är tillräcklig manuell för att
möta kraven från äkta kaffegourmeter men samtidigt tillräcklig automatisk, så att alla kan göra perfekt kaffe. När du har ställt in kvarnen
till din personliga smak kan du vara säker på att brygga exakt samma
kopp kaffe varje gång. Om det är det du vill, säger Henrik Buur, produktchef hos Witt A/S, som är den skandinaviska Sage distributören.
Två oberoende värmeelement ger möjligheten att skumma
mjölken samtidigt med själva kaffebryggningen. Den automatiska
mjölkskummaren ser inte bara till att kaffet skummas perfekt till
önskad temperatur och konsistens – den rengör också sig själv efter
användning, meddelar Witt.
– Produkterna från Sage är utvecklade av den kompromisslösa
världsberömda kocken Heston Blumenthal. I England gjorde hans
krav på kvalitet Sage mycket populär. Alla som känner Heston vet att
han aldrig kommer att kompromissa på kvaliteten på sin mat – och
med Sage produkterna finns det heller ingen kompromiss, endast hög
kvalitet och optimal prestanda, säger Henrik Buur. n

LÅT ROBOTEN KLIPPA GRÄSET

G-Force Tools, ett varumärke inom trädgårdsutrustning som specialiserat sig på trädgårdsverktyg och högtryckstvättar, är stolta över att
kunna lansera sin robotgräsklippare på den svenska marknaden.
G-Force anger att de med lanseringen av denna högpresterande
men ändå rimligt prissatta robotgräsklippare har tagit fram en modell
vars arbetskapacitet på hela två tusen kvadratmeter (SR2000) underlättar en tidskrävande uppgift för alla trädgårdsägare i Sverige.
Tack vare det effektiva klippsystemet med rakbladsliknande knivar
tillverkade av starkt verktygsstål monterade på en klippskiva, har
den en effektiv drift och en extremt låg energiförbrukning – den drar
faktiskt mindre energi än en glödlampa, anger företaget. Den klarar
klipphöjder från 20-60 mm, och det fria rörelsemönstret skall innebära att gräsmattan blir perfekt klippt.
G-Force robotgräsklippare kan klättra upp- och nerför backar med
max 30 graders lutning inom klippområdet, vilket betyder att växlande terräng inte är något problem – och tack vare hindersensorerna
undviks hinder eller rabatter som kan komma i vägen. Den har en
säkerhetsfunktion som innebär att om den lyfts upp från marken eller
välter, upphör knivskivan omedelbart att klippa. Den är dessutom
utrustad med ett integrerat stöldsystem med låsning via PIN-kod. Den
anges klippa extremt tyst, och när den är klar eller behöver ladda batteriet återvänder den automatiskt till laddstationen. n

FRÄSCH MAT I ÖGONHÖJD

Nu behöver du inte flytta runt saker för att hitta det du letar efter, berättar Siemens, vars nya kyl/frys Multidoor 75 har ett stort utrymme
och öppnas med två dörrar placerade sida vid sida.
Även om Multidoor 75 ser stor ut, och definitivt har ett stort utrymme på insidan, anges den vara perfekt för trånga utrymmen och
mindre kök. De två dörrarna, sida vid sida, kräver mindre plats när de
öppnas vilket frigör värdefull golvyta. Samtidigt är kylens insida en
hel bred enhet som möjliggör förvaring av större tallrikar och råvaror.
Fryslådorna är placerade längst ned och dras ut för att ge flexibel
tillgång till sina frysta varor. Med easyLift dörrfack och freshBox kan
man justera hyllor och fack individuellt, för att optimera och anpassa
utrymmet efter sina behov.
Nya optimerade vitaFresh, med två olika fuktzoner, hjälper till att
hålla maten fräsch upp till tre gånger längre och bevarar även vitaminer bättre, anger företaget, och berättar att den ”fuktiga” vitaFreshzonen är perfekt för frukt och grönsaker. Vindruvorna kommer att
förbli ätbara och fräscha i upp till 40 dagar, och äpplen behåller sin
fräschör i häpnadsväckande 180 dagar då de förvaras i vitaFreshlådan, enligt Siemens. Den ”torra” zonen tar hand om fisk, kött och
mejeriprodukter. En kyckling skall hålla sig fräsch i upp till sju dagar i
vitaFresh torra zon, i stället för två dagar vid konventionell förvaring.
En oberoende temperaturkontroll håller temperaturen vid ideala 0
grader i vitaFresh-lådorna.
Siemens Multidoor 75 är försedd med iceTwister – en integrerad
låda i frysen som ser till att is finns tillgängligt hela tiden. Samtidigt
ser noFrost-teknologin till att frysen hålls frostfri. Som namnet antyder är dess bredd 75 cm, och den svarta versionen av Multidoor 75
har designelement som en glasfront och handtag i metall. n
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Bara några rader...

D

...om att följa trenden

å var man halvvägs i år, vad gäller utgivningen alltså
– eftersom Rateko 3-2015 är klar. Tyvärr är jag inte
halvvägs ekonomiskt, och det är en smula oroväckande. För att ha huvudet precis över vattenytan behöver jag få in
annonsintäkter på 200 000kr per nummer, eftersom kostnaderna
för tryck, distribution samt två månadslöner då är betalda. I årets
första nummer (vilket förvisso alltid brukar vara det svagaste
intäktsmässigt) fanns sju annonser, som inbringade 110 000kr. I
nummer två fanns tio annonser, vilket gav intäkter på 150 000kr
och i detta nummer lyckades jag öka till 12 annonser, vilket innebär att jag om ungefär en vecka skall fakturera 177 000kr.
Jag ligger alltså back 163 000kr när jag är halvvägs i år. Som tur
är gick det bra ifjol, men jag har nog förbrukat periodiseringsfonderna nu. Är en smula osäker på detta, men skall till revisorn om
några dagar och fixa årsredovisningen så då får jag besked.

R

ateko kommer oavsett vad som händer ges ut enligt
plan i år, med tre nummer i höst – men huruvida det
blir sex nummer 2016 eller om jag på grund av bristande annonsintäkter tvingas gå ner till fyra nummer (och satsa
mer på mitt konsultande, eller helt enkelt hitta på något annat)
är i skrivande stund oklart. Vad som är klart är att jag har svårt att
hinna med att både hantera det redaktionella innehållet och sälja
annonser, varför jag påbörjat arbetet med att hitta någon annan
som kan hantera annonsförsäljningen.
Min förhoppning är att annonsintäkterna skall öka i höst, så att
den svenska branschtidningen även nästa år kan utkomma med
sex nummer – och så att jag kan anlita frilansjournalister för att

hjälpa till att fylla tidningen med innehåll, framförallt vid mäs�sorna. Jag hade 28 möten på IFA ifjol, vilket är på tok för mycket
– och då besökte jag i princip endast leverantörer inom konsumentelektronikområdet. Min plan för IFA i år är att kunna ha med
mig en medhjälpare som kan fokusera uteslutande på vitvaruleverantörerna. Men för att kunna genomföra det behöver jag alltså
få in fler annonsörer i tidningen.

E

n positiv sak gällande de ekonomiska bryderierna är
att jag när jag märkte att det kom in mer pengar än det
gick åt i bolaget under förra året öppnade ett sparkonto
hos SBAB. VISA-kort och Bankgiro med mera har jag hos Nordea,
men där var man tvungen att binda pengarna i minst tre månader
om man ville ha mer än 0 procents ränta – en smula egendomligt
att ha ett konto kallat sparkonto med 0 procents ränta tycker jag...
På SBAB var det ingen bindningstid och inga kostnader, och räntan
var 1,95 procent i maj 2014. Idag är räntan 0,8 procent.
Hursomhelst tjänade jag 2 000kr genom att ett antal gånger
under året flytta pengar fram och tillbaka mellan olika bankers
sparkonton.
Sedan årskiftet har jag anlitat en förvaltare som investerat
pengarna på ett bättre sätt än på ett sparkonto – och det har inbringat ungefär tjugo gånger mer än vad sparkontotransaktionerna gav. Men nu är det dags att plocka hem de pengarna, eftersom
de behövs för att betala den löpande driften.
Det som känns skönt är att jag inte behöver bryta trenden - eftersom den pekar stabilt uppåt - så kan jag bara följa den kommer
det gå vägen ändå.

OLA LARSSON

Radiogolfen 2015

Radiogolfen 2015 kommer gå av stapeln den
26 augusti, med start 08.30, och spelas för
tredje året i rad på Brollsta GK.

A

nmäl er till Radiogolfen 2015 genom att e-posta
Golf-ID samt hcp till anders.appelqvist@branschkansliet.se.
Kostnaden är 500kr och då ingår greenfee samt lunch.
Brollsta GK bana beskrivs av klubben som snabb, hård och ärlig.
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Fjolårets tävling

Den 27 augusti 2014 var den också blåsig, vilket resulterade i relativt låga scorer (snittet blev 23 poäng i A-klassen och 20 poäng
i B-klassen) och det blev varken sänkningar eller höjningar av hcp
när Radiogolfen 2014 spelades – eftersom högsta resultat var 31
poäng, och eftersom CBA var -4.
Vinnare i Radiogolfens A-klass 2014 blev Matts Spångberg med
31 poäng, och Hoj knep med 26 poäng - precis som 2013 - förstaplatsen i B-klassen. Peter Seinius slog längst medan Ulf Roghult
(som vann A-klassen ifjol) i år lyckades komma närmast hål. n

Developed with the professional DJ in mind,
with respect to the wallet of the unpaid amateur,
Zinken is chock-full of handy features like the
dual-duty TurnCable and ZoundPlug. Designed
for maximum comfort, Zinken features swivel
ear caps, an adjustable headband and specially
selected materials that are easy to keep fresh
and clean. These headphones are designed
to thrive in a DJ environment, but also excel at
day-to-day use.
ZoundPlug – instant music sharing.
Plug in a friend and share
your music.
Collapsible for easy minimal storage.
The TurnCable allows you to swap
between a 3.5mm and 6.3mm plug.
120cm / 47” TPE coil cord with
Kevlar® inside.
Find out more at urbaners.com

RICOH-IMAGING.SE

FÅNGA SKÖNHETEN OMKRING DIG OAVSETT VÄDER
MED VÅR MINSTA VÄDERSKYDDADE SYSTEMKAMERA.
Vridbar 3” LCD-skärm med 921.000 bildpunkter
Inbyggd bildstabilisering, Wi-Fi & NFC
20 megapixels CMOS-sensor
Lågpassfilter-simulator
ISO-inställning upp till 51200
Autofokus-system med SAFOX X-modul
Full-HD video (Time Lapse i 4K)

www.focusnordic.se / www.ricoh-imaging.se

