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INNE & UTE // NR 2

ETT INSPIRATIONSMAGASIN UTGIVET AV SANDATEX

SANDATEX GRUNDADES 1983 och har sedan 
dess distribuerat markisväv, tillverkade av det an-
rika italienska familjeföretaget Para’, men också 
solskydd för inomhusbruk – med fokus på håll-
bar skandinavisk design och produkter av högsta 
kvalitet.

HÄNG MED IN I VÅR VÄRLD som handlar om 
att skapa rum för sköna stunder – såväl inomhus 
som utomhus. Följ med oss när vi vill inspirera 
dig med samtal och funderingar med intressanta 
personligheter. Vi pratar inredning utifrån föns-
ter och uteplatser och vi delar med oss av våra 

bästa tips för dina skönaste dagar i solen och 
skuggan.

Vi önskar dig en skön stund med magasinet 
INNE & UTE!

Art director och produktion: darlyng form, Elisabeth Lyngbo Sundell
Projektledare: Sandatex, Lena Blomgren 

Tryck: Billes Tryckeri  
sandatex.se
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Den goda maten som faktiskt är smartare för både 
dig och miljön.
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HÄR GÅR DESIGN OCH MUSIK HAND I HAND

SAGAN BLEV 
VÅR MELODI

Text Ann Stenström Foto Fredrik Malmlund
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REPORTAGE /  Hemma hos Ann på Hermans Lada



N
är jag träffade Anders 2008 
förändrades mycket i mitt 
liv. Min lust att skapa och 
vara kreativ hade länge gått 
i stå men i samband med 
älgjakten här i byn hände 

något. Vi skulle gå in i det gamla huset för 
att dricka kaffe. Det var kallt här inne och 
det fanns inget varmvatten. Vi satt i köket 
och det rök ur munnen på oss. Jag hade ingen 
aning om vems huset var, men när jag fick 
veta att det var Anders pappa som ägde det 
undrade jag varför det stod här så bortglömt? 
Jag vet inte vad det var, eftersom det var så 
slitet, gammalt och nergånget, men både hu-
set och platsen kallade på mig. Det var verkli-
gen som om det bad mig att ta hand om det. 
En oförglömlig kärlek vid första ögonblicket 
infann sig!

VÅREN 2009 BERÄTTADE ANDERS 
PAPPA ATT HAN FUNDERADE PÅ ATT 
SÄLJA HUSET. Han hade köpt det av sin 
far på 1970-talet men det hade stått tomt och 
obebott i 50 år utan någon större föränd-
ring och det var av nostalgiska skäl som han 
hade kvar det och för att han ägde mycket 
skog intill som tillhörde gården, och skogen 
var egentligen hans största intresse. Det var 
ju helt enkelt för stort för honom att ta sig 
an och göra någon större renovering, vilket 
verkligen krävdes. En gnista tändes i mig och 
när svärfar såg det frågade han om vi var in-
tresserade av att köpa huset. Anders sa det 
kunde jag glömma! Ett så stort projekt ville 
han inte åta sig. 

Jag tjatade inte men jag pratade mycket om 
att det vore fantastiskt att göra något åt detta 
vackra hus som Anders farfars morfar byggt 
1845 och som bara stod och förföll. Ett så fint 

arv att ta vara på! Så en varm helg i juni 
samma år kom jag med idén att vi skulle 
ta katten och en luftmadrass med oss och 
sova över i huset för att känna efter hur 
det kändes. Det är viktigt för mig hur ett 
hus välkomnar eller stöter bort och jag är 
känslig för det, jag var bara tvungen att 
få känna efter.

JAG MINNS, NÄR VI TOG UT ETT 
GAMMALT BORD MED STOLAR I 
TRÄDGÅRDEN OCH FIXADE LITE 
MAT PÅ KVÄLLEN, HUR TYST DET 
VAR OCH HUR DEN VIDUNDERLI-
GA UTSIKTEN TOG ANDAN UR MIG. 
Vi bodde ju i en lägenhet mitt i Göteborg 
med spårvagnar och allt brus utanför. 
När vi vaknade till fågelkvitter morgonen 
därpå och kornas råmande i hagen all-
deles intill kändes allt så rätt. Jag kände 
mig välkommen och hemma. Anders som 
varit emot det hela först, började fundera 
över vad som fanns under alla linoleum-
mattorna så han började dra undan en 
bit i ett hörn 
för att se ef-
ter och där-
under låg 
f a n t a s t i s k a 
tiljor till golv. 
Vi pratade 
om hur vi 
skulle kunna 
använda hu-
set,  om det 
skulle bli ett 
s o m m a r h u s 
eller åre-
truntboende 
och hur man 
skulle gå till-

väga med renoveringen för det 
var väldigt mycket att ta tag 
i och ingen av oss hade någon 
erfarenhet av att renovera. Ta-
petsera och måla kunde vi men 
inget annat, men vi är händiga 
båda två och är inte rädda att ta 
tag i nya utmaningar.
Där började vår resa här på 
gården. Vi bestämde oss för att 
detta skulle bli vårt gemensam-
ma projekt. >
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UPPE PÅ HÖJDEN I BYN VEDÅSLA BOR JAG TILLSAMMANS MED MIN MAN ANDERS. HUSET SOM VI 

KÖPTE 2009 HAR ANDERS FARFARS MORFAR BYGGT ÅR 1845. HÄR LEVDE ANDERS SLÄKTINGAR 

HERMAN OCH PAULINA SINA LIV OCH VERKADE PÅ GÅRDEN. VI HAR GJORT EN OMFATTANDE MEN 

VARSAM RENOVERING AV GÅRDEN. HÄR SKAPAR JAG ÄVEN MINA EGNA PRODUKTER UNDER VARU-

MÄRKET ANCHER DESIGN, SOM JAG SÄLJER I GÅRDSBUTIKEN I HERMANS LADA.

MED EN VIDUNDERLIG UTSIKT ÖVER ÄTRADALEN HAR VI INSETT ATT

LUGNET GÖR 
OSS GOTT

REPORTAGE /  Hemma hos Ann på Hermans Lada

Vi har gjort en 
omfattande men 
varsam renovering av 
gården och går vidare 
med nya spännande 
projekt.

I sovrummet på andra våning 

har vi valt en rullgardin av 

Emma von Brömssen, Pärlhöna.

~ FÖLJ MED ANN I HENNES EGNA BERÄTTELSE ~
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”JAG FICK HELT FRIA HÄNDER ATT INREDA HUSET MED VAL AV FÄRGER OCH TAPETER I PASSANDE 

STIL MED ETT GAMMALT HUS. ATT RENOVERA ETT SÅ STORT HUS PÅ 250 KVM OCH FÄRGSÄTTA ALLT 

RÄTT PÅ EN GÅNG ÄR INTE HELT LÄTT! DET BLEV FEL I BÅDE MATRUMMET OCH I ETT SOVRUM PÅ 

NEDERVÅNINGEN. DET VAR BARA ATT TAPETSERA OM DIREKT.” 

REPORTAGE /  Hemma hos Ann på Hermans Lada

Huset har 

flera fina gamla kakelugnar.

UNDER TVÅ ÅR REV OCH RENSA-
DE VI HELA HUSET PÅ MYCKET 
SKRÄP och stora tunga gamla möbler 
flyttades från rum till rum. Fula tillbygg-
nader inne togs bort för hela vår tanke 
var att lyfta upp huset i ljuset igen och 
återskapa det till dess originalskick. Gol-
ven lyftes bort för att se hur huset såg ut 
under. Vi strippade helt enkelt ner allt 
ända in på timmerväggarna som vi se-
dan isolerade med linull och under gol-
ven använde vi cellulosa som isolering. 
Vi ville bara använda naturmaterial och 
läste på allt vi kunde för att lära oss om 
byggnadsvård.

När vi hade rivit ner allt inpå bara ska-
let fick våra hantverkare komma in och 
bygga upp stommarna igen. Sommaren 
2012 kunde vi flytta in i vårt hus. Det 
var då jag äntligen fick börja måla, tapetsera och inreda. Lusten och 
kreativiteten hade kommit tillbaka med full kraft. Jag fick helt fria hän-
der att inreda huset med val av färger och tapeter i passande stil med 
ett gammalt hus. Att renovera ett så stort hus på 250 kvm och färgsätta 
allt rätt på en gång är inte helt lätt! Det blev fel i både matrummet och 

i ett sovrum på nedervåningen. Det var 
bara att tapetsera om direkt. 

EFTER HUSET STOD TRÄDGÅR-
DEN I FOKUS. ÄVEN DEN HADE 
SOVIT OCH GLÖMTS BORT I ALLA 
DESSA ÅR. Jag ville bygga en altan på 
gaveln där solen går ner på kvällarna 
och öppna upp på baksidan av huset 
med att bygga en pergola. Baksidan var 
mörk och här växte ingenting förutom 
massor av kirskål och annat ogräs. Nu 
är det istället en ljus oas och den enda 
platsen runt huset som är insynsskyd-
dad. 

Över altanen har vi nu även köpt en 
markis för solen så det blir som ett extra 
rum ute. Jag kunde ingenting om träd-
gård men har lärt mig mer och mer och 

även här har det blivit fel några gånger men då är det ju bara att gräva 
lite till och prova med olika växter. Efter pergolan stod ett växthus på 
önskelistan och nu är det äntligen här! Det är ju så roligt när man kan 
plocka in egenodlad chili, tomater, gurkor och paprikor! >

Lycka är att få ha sitt egna växt-

hus. Visst fodras lite jobb, men 

det är samtidigt en lisa för själen.

Till höger: Här njuter vi på 

altanen. Med markisen blev det 

faktiskt som ett extra rum.

Ovan: Utsikten över Ätradalen 

är hänförande. Den ser vi oss 

aldrig mätta på.

Här på vår in-

glasade veranda 

är det underbart 

att sitta. Den 

använder vi 

året om.

Till vänster: Vi är så nöjda med att vi valde en markis som 

går ton-i-ton med huset. Det gör verkligen att solskyddet 

smälter in i fasaden på ett naturligt sätt.

NATURMATERIAL

”Vi strippade helt enkelt ner allt ända in på timmerväggarna som vi 

sedan isolerade med linull och under golven använde vi cellulosa som 

isolering. Vi ville bara använda naturmaterial och läste på allt vi kunde 

för att lära oss om byggnadsvård.”

 Ann Stenström



På logen i Hermans Lada arrangerar vi 

konserter på somrarna. Och vem vet, det 

kanske blir julkonserter framöver också.

REPORTAGE / Hemma hos Ann på Hermans Lada

FÖR FYRA ÅR SEDAN STOD VI INFÖR 
ÄNNU ETT STORT BESLUT OM VAD VI 
SKULLE GÖRA MED DEN GAMLA LA-
DAN. Det var en vacker lada, väldigt ovan-
ligt byggd, men så dåligt omhändertagen 
att snickaren övertalade oss att riva den ena 
delen och bygga upp en helt ny på samma 
grund. Vad vi behövde var ett garage och en 
plats att kunna stå inne och jobba med oli-
ka saker som att renovera våra gamla fönster 
och en ateljé/butik för mig att tillverka och 
sälja mina produkter. Så vi ritade ladan med 
gott om utrymme för allt detta plus att vi fick 
en helt ny fin loge ovanpå. 

Tanken var först att vi skulle hyra ut för bröl-
lop men när vi insåg hur mycket jobb det 
innebar och vad vi motsvarande kunde ta 
ut i kostnad i förhållande till oron om något 
skulle gå sönder dök nya tankar upp om att 
arrangera konserter däruppe istället. När vi 
skulle sätta namnet på ladan tyckte Anders 
att Hermans lada skulle passa fint eftersom 
det var Herman, Anders farfars far som byggt 
den gamla ladan 100 år tidigare. Herman 
bodde ju och verkade här på gården tillsam-
mans med sin fru Paulina, och hon var dotter 
till Anders farfars morfar, han som började 
hela släktens historia här. 

JAG KONTAKTADE OLIKA ARTISTERS 
AGENTER OCH BERÄTTADE OM VÅRT 
KONCEPT och filosofi om att hålla konser-

ter i det lilla formatet på vår loge. Allt för 
att både artister och publik skulle får något 
exklusivt och intimt. Plötsligt hade vi bokat 
både Uno Svenningsson, Tomas Andersson 
Wij, Anders Wendin och cellisten Linnéa 
Olsson till oss den första sommaren. Vi fick 
så fin respons från alla besökare och artister 
att vi blev alldeles överväldigade!

Med tiden har vi ökat antal konserter till det 
dubbla och efter två lyckade säsonger med 
några av Sveriges mest kända artister är vi 
ännu mer taggade och ska nu utveckla gården 
med ett gästhus. Vi kommer även att isolera 
uppe på logen och på så vis kunna förlänga 
säsongen med konserter även under höst och 
vår. Vi har en fantastiskt vacker lokal och det 
är ju synd att bara använda den under 3 till 
4 månader om året. Snart kan det kanske till 
och med bli julkonserter på logen!

UNDER TIDEN SOM DEN STORA RENO-
VERINGEN AV HUSET PÅGICK JOBBA-
DE JAG I EN INREDNINGSBUTIK, men 
ville egentligen göra något helt annat, som 
att starta eget igen. Jag hade tidigare haft 
ett eget företag inom smyckedesign, och så 
hösten 2014 startade jag mitt företag Ancher 
Design. I första hand är det textila produkter 
som jag designar och tillverkar helt för hand. 
Jag letar hela tiden efter tyger under våra re-
sor, tex till Afrikas olika länder, som jag syr 
upp produkter av i begränsade upplagor. Jag 

vill att mina kunder ska känna sig unika och 
att de köper något som blir väldigt personligt 
för dem. 

Jag är dessutom ivrig på att sätta saxen i nytt 
hela tiden. I Ancher Design gör jag även sam-
arbeten med olika företag. Jag skriver bland 
annat reportage till inredningstidningar till-
sammans med en fotograf  och stylist ibland. 
Tanken är även att jag ska ta upp min smyck-
edesign igen, det var ju den som var min hu-
vudsyssla förr. Det ska bli så roligt att komma 
igång med detta igen då hela smedjan legat 
nerpackad i lådor under många år. Det fina 
är att jag känner att jag knyter samman och 
väver in min egen historia och mitt hantverk 
här på gården där jag funnit Paulinas trådrul-
lar med hennes namn på. Hermans skåp och 
grindar som han tillverkat finns kvar så hant-
verket lever verkligen vidare här! Det är som 
en välsignelse och något jag ger tillbaka till 
det som en gång var. 

Jag har ju funnit den perfekta platsen att till-
verka allt jag vill på. ◊

Ovan: Utvalda produkter 

samsas inne i vår butik.

Till höger: Här på scenen har 

flera av våra stora svenska artis-

ter gästat oss. Uno Sveningsson, 

Tomas Andersson Wij, Pernilla 

Andersson m fl.

PLÖTSLIGT HADE VI BOKAT BÅDE UNO SVENNINGSSON, TOMAS AN-

DERSSON WIJ, ANDERS WENDIN OCH CELLISTEN LINNÉA OLSSON TILL 

OSS DEN FÖRSTA SOMMAREN. VI FICK SÅ FIN RESPONS FRÅN ALLA 

BESÖKARE OCH ARTISTER ATT VI BLEV ALLDELES ÖVERVÄLDIGADE!

KONSERTPROGRAM 
2019

15/6 Moneybrother

27/6 Patrik Isaksson

4/7 CajsaStina Åkerström

11/7 Tomas Andersson Wij

8/8 Plura

16/8 Mikael Rickfors

23/8 Eric Gadd

Ovan: Här ser vi några av mina kimonos som 

är designade av mig och uppsydda i begränsad 

upplaga.

Kika in på 
vår hemsida 
hermanslada.se 
och boka in 
dig på någon 
av sommarens 
konserter.

Tips!

Ovan: Herman, som en gång 

uppförde gården, tar en 

säkerligen välbehövlig 

paus i jordbruket.
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S
andatex är ett företag på frammarsch och ett 
team av säljare som kompletterar varandra är 
en stor fördel. För att inte tala om kul. 

– Vi är många olika personligheter som job-
bar här. Alla är duktiga på olika sätt, det gör 

att hela kedjan blir fantastisk ihop. Samtidigt är alla lite egna, 
var och en på sitt sätt, säger Sandra. 
– Vi har kul och trivs med varandra. Det är en familjär och 
avslappnad stämning, säger Malin och Hampus håller med:
– Vi är ett riktigt gott gäng, alla är ”goa” och glada. 
Ett mindre team gör verksamheten mer flexibel och mindre 
krånglig. 
– Beslutsfattandet är kort, det kan ta två sekunder för ett ja 
eller nej. Det är också en stor fördel att alla kan verksamheten, 
från order till support. Det ger en större förståelse och gör job-
bet roligare, säger Malin och fortsätter:
– Det känns som att komma hem när man kommer till jobbet. 
Alla är glada och positiva. Jag tror att även våra kunder känner 
så. Samtidigt är det ordning och reda. 
– Det handlar inte bara om att alla ska få säga sitt utan också 
om att här finns mycket kunskap, säger Hampus. 

SANDATEX HAR ANPASSAT SINA PRODUKTER 
EFTER DEN SKANDINAVISKA MARKNADEN. De 
tar fram egna färger och mönster på de olika vävarna och 
designar sina egna kollektioner. En 
anledning är att trenderna i Skan-
dinavien är annorlunda än i övriga 
Europa. 
– Vi  är inte så färgstarka Norden. 
Det är mycket mer struktur och 
sobra naturtoner som grått, vitt och 
beige, säger Sandra.  
För att vara ett litet företag är ambi-
tionerna stora.
– Vi är ett av få företag i Skandina-
vien som kan tillhandahålla allt som 
behövs inom solskyddsväv. Vi har en 
bra helhetstäckning, säger Michael.
 >

NU SNACKAR 
VI MILJÖ

– PÅ MER ÄN ETT SÄTT
Text Susann Larsson, Purple Area Foto Peter Andersson
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REPORTAGE /  Kvartett i  solskydd

HUR ÄR DET EGENTLIGEN ATT JOBBA PÅ SANDATEX OCH HUR ÄR DET ATT VARA SÄLJARE? 

ATT KÅNKA RUNT PÅ VÄGARNA I TID OCH OTID, OCH HUR FUNKAR DET MED MILJÖTÄNKET? 

VI LÅTER FÖRETAGETS FYRA SÄLJARE BERÄTTA. 



Bland kunderna är det blandad respons även 
om många börjat fått upp ögonen för vikten 
av en produkt som tar hänsyn till miljön på 
lång sikt. 
– Vi får fler och fler samtal från återförsäljare 
och slutkunder angående vårt miljötänk. Det 
har ställt krav på oss och det känns sunt, säger 
Malin och Sandra tillägger:
– Nu märker vi ett ökat intresse efter miljövän-
lig väv, säger Sandra. 

HUR FRAMTIDEN KOMMER ATT SE 
UT FÖR SANDATEX ÄR ALLA FYRA 
ENIGA OM.
– Vi kommer att fortsätta lig-
ga i framkant, säger Hampus 
och får medhåll från Malin.
– Det händer mycket i bran-
schen när det gäller energi 
och miljö och vi är bra på att 
vägleda kunderna. Vi fort-
sätter skapa en större medve-
tenhet, säger Sandra. 
– Företaget är byggt för att 
kunna växa. Vi vill vara så 
bra och ha så bra produkter 
att ingen ska vilja vända sig 
någon annanstans, avslutar 
Michael. ◊
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REPORTAGE /  Kvartett i  solskydd

ATT JOBBA SOM SÄLJARE ÄR TREVLIGT, 
INTRESSANT OCH INNEBÄR MÅNGA 
MÖTEN MED OLIKA MÄNNISKOR. Det 
blir många engagerande och givande samtal. 
– De flesta har lätt till skratt och inget känns krång-
ligt. Jag träffar så mycket trevligt folk, säger Malin.  
– Jag säljer en produkt jag är stolt över, det känns 
bra, en produkt med bra kvalitet som håller i läng-
den, säger Hampus och får medhåll av Sandra:
– Att få sälja våra fina produkter är toppen. Jag 
gillar både människor och textilier, det handlar om 
mixen att träffa kunder och vara med i hela pro-
cessen, jag gillar verkligen det. 
Att sälja solskydd handlar om så mycket mer än att 
bara sälja väv.
– Fler och fler av våra kunder har blivit intresse-
rade av inredning och det läggs allt större vikt på 
snygga butiker. Jag är ofta med och tycker till om 
nya showroom, säger Malin. 
En viktig del är också att känna att man är rätt 
person på rätt plats och känslan av att kunna göra 
skillnad. 
– Jag tycker jag får dela med mig  av min kunskap 

i det här jobbet, allt från energi och 
material till ljusinsläpp. Det är frå-
gor som är komplicerade och då 
känner jag att jag kan bistå, säger 
Michael och fortsätter:
– Inför hösten har vi dessutom den 
bästa produktportföljen inom pro-
jektmarknaden i Skandinavien och 
det ska bli riktigt kul att få presen-
tera den, säger Michael. 

ATT TÄNKA MILJÖMEDVE-
TET NÄR DET GÄLLER RE-
SOR ÄR NÅGOT SOM GE-
NOMSYRAR ALL PLANERING. 
– Vi tänker mycket på hur vi använder våra bilar 
och samåker gärna till jobbet eller till våra upp-
drag, säger Malin och får medhåll av Hampus:
– Vi gör det bra, tycker jag, vi planerar rutterna 
noga utifrån vad som blir både effektivt och nöd-
vändigt. Vi försöker minska onödig tid i bilen. 
Ibland när det är större säljmöten åker vi tåg al-
lihop. Hållbarhet har blivit viktigt för oss alla på 

Sandatex. Att uppnå 
en så bra produkt 
som möjligt ur ett 
miljöperspektiv är 
något som alla jobbar 
intensivt för. 
– Hållbarhet är ett av 
våra ledord. Vi kom-
mer att satsa ännu 
mer på det framöver, 
säger Sandra och 
Malin tillägger:
– Vi vill gå i bräschen 
för god hållbarhet i 

branschen. Vi gör nya miljöcertifieringar och har 
exempelvis gjort en större broschyr istället för flera 
små och förespråkar pdf-er på vår hemsida.
– Vi är också väl medvetna om var alla produkter 
kommer ifrån. Det ska vara miljövänligt i alla led 
så långt det är möjligt. Vi försöker använda håll-
bara material och se till att alla kollektioner håller 
i minst fem år. Vi pratar också mycket om kvalitet 
och miljö med våra kunder, säger Sandra. >

Det finns alltid tid för en selfie.
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Alla Sandatex 

vävar finns 

på vårt lager i 

Borås.

 

SANDRA ROSÉN

Gör: Säljare av solskyddsväv till 

de producenter som tillverkar 

solskydd och deras återförsäljare 

ute i butikerna. 

Bakgrund: Har tidigare jobbat 

som säljare på en agentur inom 

kläder och skor. Det har gett stor 

erfarenhet som även kommer till 

nytta hos Sandatex. 

HAMPUS HJELM

Gör: Säljare av kapell- och 

solskyddsväv. Är ute och besöker 

kunder i hela Norden. Just nu 

visar Hampus upp en nylanserad 

kapellvävskollektion. 

Bakgrund: Jobbade hos en av 

Sandatex återförsäljare som 

säljer solskydd till företag och 

privatkunder. Innan dess jobbade 

han på Spendrups och sålde öl till 

restauranger. 

 

MALIN LÖFVENDAHL

Gör: Säljare av solskyddsväv till 

de producenter som tillverkar 

solskydd och deras återförsäljare 

ute i butikerna och ser till att 

varje butik har bra säljmaterial.

Bakgrund: 25 år i detaljhandeln 

varav 17 år som butikschef på 

KappAhl.

MICHAEL JOHANSSON

Gör: Säljer teknisk solskyddsväv 

och har en rådgivande funktion 

på Sandatex för projektmarkna-

den. Michael är också certifierad 

energiexpert och samarbetar 

även nära våra vävleverantörer 

med utveckling nya vävar. 

Bakgrund: Kemiingenjör med 

femton år i branschen. Tidigare 

produktchef för teknisk textil 

på Ludvig Svensson. Har även 

jobbat med energioptimering för 

fastigheter. 

KRAV SOM UTVECKLAR

Vi har fått fler och fler samtal från återförsäljare och slutkunder angåen-

de vårt miljötänk. Det har ställt krav på oss och det känns sunt. 

 Malin Löfvendahl



LIVET UTE
VI ÄLSKAR LIVET UNDER SOLEN, I PERGOLAN OCH PÅ UTEPLATSEN. FRÅN TIDIG MORGON TILL 

SEN KVÄLL. HÄR ÄR DETALJERNA SOM GER SOMMARENS OASER EXTRA GLANS.
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LAMPA FÖR HÄRLIGA KVÄLLAR UTE
Alva taklampa outdoor,

PR Home

ÅTERVUNNET GLAS
Mynta glas S,

Tell Me More

KOKOSNÖTSSKÅL TILL 
BOWLS OCH SNACKS

Kokosnötsskål med opolerad utsida / 

polerad insida,

ceciliafolkesson.se

SKÄRBRÄDOR I OLJAD EK
Levi skärbräda M, Levi skärbräda S,

Tell Me More

HANDVÄVD OCH VÄXTFÄRGAD MATTA
Matta i hampa,

Tell Me More

TRISS I FINA KUDDAR
Stripe kuddodral, Rope kuddfodral, 

Line kuddfodral,

Tell Me More

GYLLENE ANANAS
Liten ananassked i guldfärg,

ceciliafolkesson.se

DUKA I NATURTONER
Liten salladstallrik,

Tell Me More

VARSÅGOD OCH SITT
Fåtölj i rotting,

Granit

Blanda kuddar med 
olika mönster och 
struktur för en 
härlig känsla.

Tips!

HALLON MARGARITA

3 cl tequila 

2 cl cointreau 

3 cl limejuice 

2 cl sockerlag 

5 st hallon 

Häll alla ingredienser i en shaker.

Fyll med is. Skaka och sila upp i ett 

saltat cocktailglas.

INREDNING /  Sommarens favoritplats

Homeväv Etamine 15/727



VI BESÖKER TRENDENSER 
OCH FÅR HÖRA HUR

FRIDA 
FÖRENAR 

INREDNING 
OCH MILJÖ

Text Susann Larsson, Purple Area 
Foto Bodil Bergqvist och Frida Ramstedt 

REPORTAGE /  Fr ida om inredning och mil jö
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I
ntresset för inredning smög 
sig på redan under uppväxten 
i Umeå.
– Min mamma och mormor 
tog tidigt med mig på sina 
rundor till olika möbelbutiker 

när jag växte upp. De var sällan på jakt 
efter något speciellt utan tyckte bara 
det var kul att låta sig inspireras. 
Fridas mamma jobbade som inredare 
och dekoratör för olika butiker i stan. 
Mormodern var en riktig materialnörd, 
väldigt intresserad av hantverket, även 
om hon aldrig jobbade med något som 
var relaterat till det. 

– JAG HADE MED MIG DET KREA-
TIVA SYNSÄTTET HEMIFRÅN. Äls-
kade att möblera om mitt rum, vilket 
emellanåt gjorde mina föräldrar tokiga. 
Jag byggde dockhus och gjorde möbler 
av allt möjligt.
Fridas föräldrar tyckte det var viktigt 
med en riktig universitetsutbildning.
– Då valde jag att läsa ekonomi med 
inriktning på marknadsföring, tänkte 
att det skulle kunna ge mig ett jobb på 
exempelvis Ikeas marknadsavdelning. 
Lite senare insåg jag hur svårt det var 
att få jobb på just Ikea.
Frida gjorde sin universitetsuppsats på 
Ikea inom ämnet internationell mark-
nadsföring med inriktning på Ikeas 
kommunikationsstrategi i Kina.
Nästan samtidigt, 2005, började Frida blogga 
under pseudonym. Ett par år innan de flesta 
andra bloggar startade.
– Jag tänkte att bloggen skulle vara ett sätt 
att jobba med uppsatsen. I början var jag helt 
anonym och gick inte alls ut med mitt namn. 

Jag hade ingen aning om vad bloggandet 
skulle leda till, berättar Frida och fortsätter:
– När jag sen fick jobb inom reklambran-
schen var det ett plus att kunna det här med 
sociala medier. Så det blev som en investering 
i min karriär. 

ATT BLOGGANDET SKULLE 
LEDA TILL ETT EGET FÖRETAG 
MED ANSTÄLLDA, KONTOR OCH 
FOTOSTUDIO HADE FRIDA INTE 
EN TANKE PÅ. 
– Jag gillar själva överraskningsmo-
mentet att man aldrig vet vad som 
händer i den här branschen. 
Innehållsmässigt har bloggen ändrat 
sig en hel del genom åren men Frida 
håller sin egen stil som alltid foku-
serat på inredningstips, ”do-it-your-
self ”, dukningar, jämförelse av design 
under rubriken ”Lika som bär” och 
den populära veckosummeringen av 
nyheter. 

Fokus ligger just nu också på att hjälpa andra 
att inreda med eftertanke. 
Frida har nyligen gett ut en bok som heter 
”Handbok i inredning och styling” och är 
tänkt att inspirera till ett mer funktionellt och 
praktiskt perspektiv på inredning.  > 
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ATT INREDA MED 
EFTERTANKE

ENLIGT FRIDA RAMSTEDT, SOM DRIVER SVERIGES STÖRSTA, ÄLDSTA OCH KANSKE BÄSTA INRED-

NINGSBLOGG, TRENDENSER, MÅSTE VI BÖRJA TÄNKA OM. SLUTA FÖLJA TRENDER OCH SATSA PÅ EN 

HÅLLBAR KONSUMTION. FÖR ATT FÅ ETT HEM MED BÄTTRE FUNKTIONER OCH MER HARMONI 

MÅSTE VI LÄRA OSS ATT INREDA PÅ ETT NYTT SÄTT. VIKTIGAST AV ALLT – ATT BÖRJA LEVA 

MER HÅLLBART. 

REPORTAGE /  Fr ida om inredning och mil jö

Till vänster: Det fina golvet är ett industrigolv som 

lades in när Spinneriet var en fabrik som tillverkade 

garn i början på 1900-talet.

Nedan: Studion har ett fantastiskt 

ljusinsläpp och en takhöjd 

på 4 meter.

Jag gillar själva
överrasknings-
momentet att man 
aldrig vet vad som 
händer i den 
här branschen.

Ovan: Trendensers blogg – Sveriges 

äldsta inredningsblogg – som fått 

flera utmärkelser genom åren.

Ibland känns det 
som vi alla är på 

Titanic, skeppet sjunker 
medan vi bara låter 

orkestern fortsätta spela. 

Det svarta köket i är från Ballingslöv och ger tyngd och tyd-

lighet i placeringen i studion.
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REPORTAGE /  Fr ida om inredning och mil jö

1. ANALYSERA DINA FÖNSTER-
FÖRUTSÄTTNINGAR Förutom 
mått och storlek. Vad har de för 
format (exempelvis är de fyr-
kantiga, rektangulära, smala 
eller breda? Har du många 
spröjs att förhålla dig till eller är 
det en blank ruta? Är vreden och 
handtagen vackra och något 
du vill framhäva eller något du 
vill dölja. Tänk som med kläder, 
framhäv det som är fint och led 
uppmärksamheten från sådant 
du är mindre nöjd med.

2. ANPASSA DIG TILL HUSETS STIL Vi ser ju våra fönster både 
inifrån och utifrån. Hur du väljer att inreda där påvekar med 
andra ord intrycket från två håll så hitta en röd tråd som lirar 
både med ute och inne. 

3. TÄNK PÅ GYLLENE SNITTETS PROPORTIONER när du 
väljer storlek på krukor, växter, lampor och detaljer till fönster-
brädan. Dela in fönstret i samma rutsystem som du ser i din 
digitalkamera och försök lägga fokuspunkterna där linjerna 
möts, inte i mitten på rutan. 

4. VÄLJ VÄXTER efter väderstreck. En vanlig anledning till 
att vi inte lyckas hålla krukväxterna vid liv är att vi ger dem 
fel förutsättningar. 

5. FÖLJ SÄSONGERNA Vi har ju en sommar och en vinterupp-
sättning av kläder i garderoben men långt ifrån alla tänker på 
det skiftet inomhus, trots fönsterna påverkas väldigt mycket av 
hur olika ljuset faller under sommar och vinter eller vad dags-
ljuset har för färg och hur det rör sig under dagen.   

FRIDA HAR GENOM ÅREN FÅTT MÅNGA 
PRISER SOM STORA BLOGGPRISET, 
ÅRETS INREDNINGSBLOGG, ÅRETS IN-
FLUENCER MED MERA.
– Det pris som haft störst betydelse var nog 
Aftonbladets Stora bloggpris 2008. Det blev 
ett stort mittuppslag i tidningen och jag kän-
de att det blev mer accepterat att vara blog-
gare. Hela mediet med bloggar lyftes upp och 
jag tror det hade stor betydelse även för an-
dra bloggare.

Benämningen ”influencer” har numera blivit 
ett begrepp för många bloggare, instagrama-
re och twittrare.
– Jag känner nästan för att abdikera från ti-
teln influencer för det har blivit så kommer-
siellt förknippat. Många bloggar är mer som 
reklamblad idag och annonsörerna vill inte 

längre köpa banners utan sponsormärkta in-
lägg. Det är väl okej då och då, men just nu 
känns det som allt gått överstyr och det vill 
jag inte vara en del av, säger Frida och fort-
sätter:
– Jag tror att vi måste backa tillbaka och tän-
ka på hur det var från början om vi ska be-
hålla nerven i mediet. Det måste finnas ett 
djup i det vi skriver om. Där har inte bara 
bloggare och influencers ett ansvar utan ock-
så företagen och mediebyråerna som bokar 
kampanjerna. 

FRIDA ENGAGERAR SIG MYCKET FÖR 
MILJÖN, TAR GÄRNA UPP OLIKA MIL-
JÖFRÅGOR och uppmanar alla att tänka 
mer på vad som är ekologiskt och hållbart 
över tid.
– Jag har satt upp tre mål. Att inte prata så 
mycket om trender utan mer om hållbar kon-
sumtion. Att ge mer kunskapsgivande tips om 
hur man inreder på ett sätt som ökar vår egen 
trivsel, exempelvis hur stor mattan ska vara 
under soffbordet för att fungera på ett bra 
sätt. Alltså mer proportion, position och hur 
man kan tänka. Det tredje är hur vi gör för 
att leva mer miljövänligt. 

Det är inte alla som tycker det här med mil-
jön är så roligt att läsa. En del läsare har helt 
enkelt slutat följa Trendenser.
– Vissa gillar det och andra tycker det är job-
bigt, men det måste få vara så. Det här är 
viktigt. Det är så mycket som vi lätt glömmer 
bort, som färgen på väggarna, materialet i 

våra sängkläder och vad vi har på oss. Ibland 
känns det som om vi alla är på Titanic, skep-
pet sjunker medan vi bara låter orkestern 
fortsätta spela. 
Frida uppmanar till att vi tänker om och gör 
avkall på saker och inte beter oss som vi gör.
– Vi kanske inte behöver köpa nytt hela tiden, 
ständigt följa de nya trenderna eller flyga till 
Thailand varje år. Vi måste börja tänka på 
ett helt nytt sätt, som att exempelvis använda 
solskydd i fönstren istället för att installera 
luftkonditionering. 

Frida försöker själv på alla möjliga sätt att 
leva miljövänligt och har bland annat slutat 
flyga och väljer istället tåg, om det går.
– Vi spar energi i vår familj genom att bo som 
vi gör; kompakt i ett radhus. Vi har nära till 
skola, förskola och simhall. Jag cyklar så ofta 
jag kan och försöker tänka klimatsmart när 
det gäller möbler, väljer exempelvis inte teak 
utan andra träslag. 
Ibland är det inte helt lätt att välja rätt, det 
finns många fallgropar, som när exempelvis 
fuskpäls visat sig vara dåligt för miljön. 

– Jag försöker också affärsmässigt styra in på 
att allt inte bara ska handla om konsumtion. 
Jag försöker påverka och lyfter gärna upp al-
ternativ som är miljövänliga. Vi kan inte fort-
sätta köpa billiga soffor med miljöovänligt 
skummaterial som bara håller några år utan 
måste tänka på att välja andra alternativ. Vi 
måste välja bra alternativ, vårda våra möbler 
och få slut på slit- och slängsamhället. ◊

– I DAG FOKUSERAR VI MYCKET PÅ 
HUR SAKER SER UT MEN HAR GLÖMT 
BORT ALL FAKTISK KUNSKAP SOM 
FINNS I BRANSCHEN. Många av de hem 
som visas i tidningar och bloggar är rena uto-
pier för oss vanliga människor. Vad som helst 
ser ju bra ut i en sekelskifteslägenhet eller ett 
pampigt hus, men hur kan man inreda och 
tänka för att få till proportioner och harmoni 
i ett helt vanligt hem?

Frida har själv gått igenom allt det här med 
hur man ska inreda och tycker att många 
idag verkar sakna grundkunskaper. 
– Det finns massor med enkla och bra knep 
att ta till, men de har inte funnits samman-
ställda någonstans. Det mesta i inspirations-
väg verkar handla om att bräcka varandra i 
yta och utseende. Vi måste sluta inreda för 
att imponera på andra och fokusera på vår 
egen trivsel. 
Det finns en del grundregler för hur man kan 
inreda, färgsätta och belysa, men enligt Frida 
fokuserar många på fel saker och tänker mer 
på detaljer än att skapa en bra grundinred-
ning. Det blir i längden opraktiskt. Det kan 
vara allt från lampor med för hårt ljus, soff-
bord man inte når från soffan eller att man 
glömmer solskydd så möblerna bleks.

– Idag har de flesta ingenting i fönstren och 
alla har ju behov av att skydda möblerna, 
golvet och att undvika solljus som bländar 
ögonen. Även växterna behöver skydd mot 
solen. Exempelvis kan mönstrade solskydd bli 
som en tapet, hur snyggt som helst. 
Det finns också solskydd som ”Day and 
Night” som ger ett översiktligt ljus på dagen 
och sen blir mörkläggande på kvällen.  >

I studion samsas stolar från Fritz Hansens Myran inköpta på 

Bukowskis, Skrivbord, hurtsar och skrivbordslampor från IKEA och 

lampa i taket, Kotten från Louis Poulsen.

FRIDAS

5
TIPS HUR DU 

INREDER DINA
FÖNSTER

Fridas bok ”Handbok i inredning och styling” 
finns bl.a att köpa på AdLibris, Bokus och 

Akademiebokhandeln.



MAT & HÄLSA /  Ceci l ia t ipsar om smart mat

 

FRISKT VÅGAT 
MED CECILIA

Text Susann Larsson, Purple Area Foto Peter Andersson

PÅ SIN BLOGG ”NATURLIG MAT OCH HÄLSA” TIPSAR CECILIA FOLKESSON OM 

ALLT FRÅN NYTTIGT GODIS TILL SMARRIGA FRUKOSTAR, MEN GER OCKSÅ RÅD OM 

VAD VI SKA TÄNKA PÅ FÖR ATT BLI AV MED SÖTSUGET. ALLT MED FOKUS PÅ 

HUR VI KAN ÄTA RÄTT, MÅ BÄTTRE OCH FÅ EN MER HÄLSOSAM LIVSSTIL.
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Rullgardinsväv Tecno 6090 / Rullgardinsväv Blad 400 / 

Utomhusväv Etamine 106/151

A
tt Cecilia fastnade för äm-
net kost och hälsa berod-
de på en stor viktökning 
i samband med sin andra 
graviditet.
– Jag gick upp jättemyck-

et och hade svårt att bli av med dessa kilon, 
men då började jag med LCHF-metoden. 
Drog ner på kolhydrater och ökade mängden 
fett. Under den resan fick jag så många häl-
sofördelar som jag ville förmedla. Dessutom 
ville jag lära mig mer. 

CECILIA FOLKESSON ÄR NU UTBIL-
DAD KOSTRÅDGIVARE med inriktning på 
paleolitisk kost, vilket i princip betyder sten-
ålderskost. 
– Det handlar om mat som är naturlig och 
som människan är skapt för att äta. 
– Jag tycker att hela familjen ska försöka äta 
så naturlig mat som möjligt, undvika socker 
och äta mat som alla mår bra av. Det är ofta 
för mycket socker i barnens mat både i skolan 

och i olika idrottssammanhang. 
När Cecilia själv handlar är det helst ekolo-
giskt men gärna också närodlat. Ibland går 
dessa två önskemål inte ihop, det som är eko-
logiskt är inte alltid närodlat och tvärtom. 
– Det är en svår fråga att ta ställning till. 
Vill jag vara snäll mot miljön eller mot min 
kropp? För det mesta väljer jag ekologiskt, 
men helst vill jag att det är både ock. Cecilia 
har ett eget sätt att tänka när det uppstår ett 
val mellan produkter.
– Ju tunnare skal desto viktigare att det är 
ekologiskt, exempelvis sallad är en produkt 
där det är viktigt att den är ekologiskt odlad. 
Även när det gäller potatis, lök, bananer och 
kaffe är det bra att välja ekologiskt.

Idag är allt fler vegetarianer, men inte Ce-
cilia.
– Hellre kött färre dagar i veckan och då rik-
tigt bra kött. När det gäller kött är det viktigt 
att det är svenskt, ekologiskt och att djuret 
är uppfött på gräs. Alltså naturligt kött. Det 

blir lite dyrare men då får vi äta lite mindre 
istället.

ATT ÄTA RÄTT GER STORA FÖRDELAR 
INTE MINST FÖR ATT UNDVIKA FRAM-
TIDA SJUKDOMAR.
– Man blir piggare, får bättre hy, bättre hu-
mör och minskar sitt sockerbegär. Dessutom 
är det lättare att hålla vikten i balans. 

Det är inte alla som uppskattar goda råd om 
hur man bör äta. Vissa i Cecilias närhet blev 
inte bara trötta utan också provocerade av 
hennes nya livsstil.
– Det var en del som tyckte att ”var nu inte så 
tråkig utan ta bara en kaka”, men alla måste 
göra sina egna val, säger Cecilia och tilläg-
ger:
– Samtidigt blir jag så glad om någon som 
kanske läst bloggen berättar att de inte ätit 
socker på en månad. Det gillar jag. ◊ 
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BUDDHA BOWL MED QUINOA 1 port

0,5 dl quinoa

grönsaksbuljong

1/2 avokado

grönkål eller annan bladssallad

rödkål

rödbeta

1 näve gyllene kikärtor

oliv/raps/avokadoolja

äppelcidervinäger eller liknande

salt och peppar

sesamfrön

Gör så här: Koka quinoan med 1 dl vatten och 
en sked buljong på svag värme i ca 15 minuter. 
Låt svalna. Strimla och skär grönsakerna. Lägg 
upp i skål med quinoa och kikärtor. Ringla på 
olja och vinäger. Salta och peppra. 

CHIAPUDDING MED MJÖLKFRI 

BLÅBÄRSGLASS 2 port

Pudding

2 msk vita chiafrön

2 dl kokogrädde

1 nypa vaniljpulver

Gör så här: Blanda ihop chiafrön med 
kokosgrädde eller kokosmjölk och va-
niljpulver. Jag använde Extra creamy 
kokosmjölk i tetraförpacking. Använder 
du kokosmjölk eller kokosgrädde i kon-
servburk, blanda ihop den (det tjocka 
lagret med det vattniga) innan du mäter 
upp. Låt stå i kylskåp i minst 30 minuter 
och rör om då och då. Späd med nötmjöl 
eller vatten om chiapuddingen blir för 
tjock. 

Mjölkfri blåbärsglass

1-2 frysta bananer

0,5-1 dl blåbär

Gör så här: Mixa bananer och blåbär i 
matberedare eller i blender. Det är enk-
last att mixa om man skivar bananerna 
först. Om du använder frysta blåbär, låt 
dem stå framme en stund eller tillsätt en 
skvätt nötmjölk eller vatten.

HASSELBACKSPOTATIS PÅ 

SÖTPOTATIS 

sötpotatis

olja

salt och peppar

(timjan)

Gör så här:

Skär tunna skivor nästan hela vä-

gen genom potatisen. Jag brukar 

lägga ät-pinnar längs sidorna och 

skära ner med kniven i dem.

Lägg sötpotatisen på en plåt, och 

ringla över olja. Baka i ugnen i 225° 

C i ca 30 minuter. Pensla gärna på 

olja under tiden. Jag tryckte även 

ner lite lite timjan i sötpotatisen 

efter halva tiden. Salta och peppra 

och servera gärna med hummus.

5 SAKER SOM ALLTID FINNS 
I DITT KYLSKÅP?
– Kokosolja, avokado, ägg, 
kokosgrädde och broccoli.

VILKET ÄR DITT VIKTIGASTE 
MÅL PÅ DAGEN?
– För min del är det lunchen, 
mest för att jag då får en 
chans att sitta ner och äta i 
lugn och ro. Blir det stressigt 
händer det att jag tar en 
avokado och ett ägg på 
stående fot.  

VAD ÄTER DU NÄR DU ÄR 
SUGEN PÅ NÅGOT EXTRA 
GOTT? 
– Libanesiska röror som hu-
mus eller baba ganoush och 
ett glas cava.

BÄSTA TIPSET ATT FÅ BARN 
ATT ÄTA GRÖNSAKER? 
– Jag brukar göra köttfärssås 
och halvera mängden kött 
och istället lägga i massor av 
rivna grönsaker. Sen låter jag 
det puttra länge i tomatsås. 

4
SNABBA FRÅGOR 

TILL CECILIA
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HUMMUS MED KIKÄRTER

> Se ceciliafolkesson.se

BUDDAH BOWL MED QUINOA

REST-FEST MED BLOMKÅL 

OCH BROCCOLI

> Se ceciliafolkesson.se

Effektväv Seto 7750 / Rullgardinsväv Bali 200

Sötpotatis är en flerårig, 
krypande ört i familjen 
vindeväxter. Rotknölarna 
används ungefär som pota-
tis men smakar sött. Även 
unga skott är ätliga. Söt-
potatisen är endast mycket 
avlägset släkt med vanlig 
potatis.

Visste du att ...

Effektväv Naxos 200 / Rullgardinsväv Nevada 8903 / Rullgardinsväv Kentia 200

CHIAPUDDING MED MJÖLKFRI 

BLÅBÄRSGLASS

MAT & HÄLSA /  Ceci l ia t ipsar om smart mat

Gå in på ceciliafolkesson.se 
och få massor med nyttig och 
färgglad matinspiration!

Vill du ha fler recept?

Rullgardinsväv Plym 300

Rullgardinsväv Pärlhöna 79/87

Vår favorit!



GRÖN SMOOTHIE MED AVOKADO

2 portioner

1 avokado

2 nävar spenat

3 dl nötmjölk

Saften från 1 citron

1 bit färsk ingefära

Gör så här:

Gröp ut avokadon och skala och skiva 

ingefäran. Mixa alla ingredienser. Späd 

med mer nötmjölk eller vatten om du 

vill ha en tunnare smoothie.

EN FJÄRRAN FLIRT I INREDNINGEN

NATURLIGT
SNYGGT

INRED MED INSPIRIATION FRÅN NATUREN OCH 

MED BLANDADE MATERIAL OCH STRUKTURER. 

”Lamporna blev verkligen pricken över 

i:et. Ju mer textilier man använder desto 

mer ombonat”, tycker Maria. ”De känns 

som inomhuslampor men både väven och 

elkopplingen är för utebruk, så lampan är 

avsedd för att hänga ute.” 
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HANDGJORDA KRUKOR I 
GRÅBRUN BETONG

Azur kruka No.1 , Azur kruka No.2, 

Tell Me More

STILREN GOLVLAMPA FÖR 
UTELIVET

Agnar golvlampa outdoor, 

PR Home

UNIKA 
FORMER

MED KÄNSLA AV ROTTING
Saigon taklampa outdoor, 

PR Home

FLÄTAD KORG AV FÄRGAT PAPPER OCH JUTE
Zanzibar korg No.4,

Tell Me More

ANTECKNA PÅ ÅTERVUNNET PAPPER
Anteckningsblock Travellers Notebook, 

Tell Me More

DUKA I LINNE
Servett i mjukt, stentvättat linne, 

Tell Me More

DOFTLJUS AV SOJAVAX
Doftsatt med naturliga essenser, 

Tell Me More

EKOLOGISK NÄTPÅSE
Miljösmart nätpåse i 

ekologisk bomull, 

ceciliafolkesson.se
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Rullgardinsväv Maputo 1615 / Rullgardinsväv Plym 300

INREDNING /  Naturl igt snyggt



PÅ SPANING MED
TRENDSTEFAN

Text Stefan Nilsson Foto Svenssons i Lammhults samt Karina Ljungdahl

2019 ÄR ETT ALLVARLIGT ÅR. MED RYNKADE PANNOR MÖTER VI KLIMATHOT, 

BOSTADSKRIS, EN MÖJLIG INTERNATIONELL LÅGKONJUNKTUR MEN KANSKE MEST 

INTRESSANT ÄR DEN NYA STATUSEN. HÄR ÄR ÅRETS TRENDER.

D
et är mycket som händer i vår lifestyle det här året. 
Kanske märktes först med utnämnande av Årets 
julklapp 2018 till ”det återbrukade plagget”. För 
första gången lyckades Handelns Utredningsin-
stitut (HUI) sätta fingret på något otroligt intres-
sant för vår samtid. Det blev inte en röststyrd ro-

bot utan det återbrukade plagget. Utnämningen säger flera saker om 
vår samtid. Självklart är klimathotet och miljöfrågan central men det 
handlar också om konsumtion. I år vill vi ha fler miljösmarta alter-
nativ och ”det återbrukade plagget” representerar ren vintage, men 
också hur vi kanske använder fibrerna från det gamla plagget till något 
innovativ och nytt. 

Något händer hos oss. Behöver vi verkligen en ljusstake till, eller ska vi 
hålla igen på konsumtionen, som ju också tär på klimatet. Har vi köpt 
klart nu? Antikonsumtionen finns därute. Fler och fler butiker stänger. 
Det finns siffor som säger att vi kommer stänga 10 000 butiker i Sveri-

ge på fem år. Det handlar inte bara om att konsumtion flyttar till nätet. 
Vi slutar att hänga i köpcentren…

Parallellt är vi lite oroliga över pengarna. Kommer det bli en lågkon-
junktur, eller inte? Det kommer nya rapporter varje vecka. Handels-
krig mellan USA och Kina? Vad händer med Brexit och EU? Oron gör 
att vi håller i plånboken. 

ETT TREDJE RESONEMANG OM VÅR SVÅRA SAMTID BERÖR 
BOSTADSMARKNADEN. Just nu vet vi inte var den tar vägen. Blir 
det ändrade ränteavdrag? Och vi kan alla följa nyheterna om börs-
noterade byggföretag som inte säljer några nyproducerade lägenhe-
ter längre. Och indikationerna visar att vi långsamt slutar flytta. Du 
kanske tänker att det är bra och mycket bättre för miljön. Och det 
stämmer, men om vi inte flyttar så skaffar vi inte den där berömda 
bufferten så att vi har råd att renovera det nya köket, badrummet eller 
köpa den nya soffan.  > 
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FÖRUTOM DE HÄR STORA TANKARNA OM VÅR NYA VÄRLD SÅ FINNS SÅ KLART 
UTRYMME FÖR FÄRG OCH FORM. HÄR ÄR ÅRETS

5 STORA 
TRENDER

Så vi köper inget. Vi sparar pengar. Men så fort 
vi människor hamnar i grupp så har vi behov av 
att diskutera status. Vem har ett bättre liv? Vem är 
vi lite avundsjuka på? Uppenbarligen är det inte 
konsumtion och en ny handväska som ger status. 
Eller en ny teppanyaki-häll. Jag tror att det tren-
digaste du kan göra 2019 är att sjunga i kör. Eller 
gå på drejkurs. Eller sätta fem snubbar i en källa-
re för att tälja smörknivar. 

JAG TÄNKER PÅ MIN KOMPIS IGOR SOM 
EN GÅNG I VECKAN GÅR TILL SIN DREJAR-
KURS I PARIS. De kanske är tio personer som 
träffas. En lärare. Ingen agenda. Man måste inte 
”lära sig nåt” utan man går dit, får en klump lera 
och gör vad man vill. En skål, ett fat, en kruka. 
Läraren finns där för att svara på frågor och hjäl-
pa, om det finns behov. Alla tio deltagare är djupt 
koncentrerade på sitt projekt. Några timmar se-
nare går man hem och veckan efter har produkten 

bränts, glaserats och man börjar på nästa projekt. 
Kanske en groda den här gången. Och jag kän-
ner att jag är vansinnigt avundsjuk på detta. Igors 
drejkurs har blivit status. Detta vill jag göra varje 
måndag. Att dreja, sjunga i kör eller tälja smörk-
nivar har blivit det nya svarta i hela Europa. 
Snart även här i Sverige. Kan knappt bärga mig. 

ETT ALLVARLIGT ÅR. JA ETT UTMANANDE 
ÅR. Och mitt i allt detta talas det om att de där 
unga människorna, oavsett om vi kallar de millen-
nials eller nåt annat, de är inte som vi… Statisti-
ken visar att dagens 25-åringar fortfarande bor 
hemma. Vi kan skratta åt att dagens ungdomar 
inte äter lunch (man äter en wrap vid skrivbordet, 
inte en plastbricke-lunch) eller att man inte drick-
er alkohol eller har sex. De bor hemma, vägrar 
lämna mamma, har ångest och funderar på att 
skippa semester eftersom man ändå bara jobbar 
ihjäl sig två veckor innan, kollar mejlen under le-
digheten och tar igen förlorad arbetstid. 

Ett allvarligt år. Ett utmanande år. Jag ser fram 
emot att få sjunga i kör och börja dreja. Det tror 
jag är det nya svarta för den här säsongen.  ◊

AFRICA ACTIVISM
//

Vi reser mer och mer, och tar med oss inspiration hem därifrån. 

Vi ser en variant av kolonial design. Mörka träslag, tropiska 

växter, 20-talsinspirerande detaljer. De palmliknande träden är 

kvar tillsammans med inslag av rå natur. Betong, sten, bränd 

keramik och rep. Rotting överallt. Och varför inte några afri-

kanska djur? En giraff som ljusstake?

SUSTAINABLE SUNDAYS
//

Hållbarhet är nyckeln till framtiden. Medvetenheten ökar 

drastiskt och viljan till att välja miljöalternativet växer. 

Vi ser nyfikenheten öka för nya material. Framför allt ett 

fortsatt intresse för avfallshantering. Vi gillar varumär-

ken som gjort en 

större förändring 

eller uppoffring 

som när IKEA 

lanserar vegan-

glass, McDonalds 

förbjuder sugrör 

eller Adidas gör 

skor av återvun-

nen plast.

RESTING NEUTRALS
//

I en hyper-uppkopplad värld längtar vi efter zoner där vi kan få koppla ner 

och koppla av. Oaser och områden där det är förbjudet med mobiltelefon. I 

trenden finns en nära och intim känsla. Miljöerna blir ljusare, med neutrala 

färger och massor av textilier. Mattor och gardiner i lager på lager. Texti-

lier och textur. Vi vill ha utvalda saker och gränsen mellan konst och de-

sign suddas ut. I rummet ser vi keramik, sand, massor av torkade växter. 

konst och design suddas ut. 

WITCH CRAFT
//

Den här mörkare trenden har inspiration från 

80-talets häxfilmer som Witches of Eastwick. 

I slottslika miljöer finns mustiga lila, mörka to-

ner. Räkna med flera ockulta tillverkningsrefe-

renser med möbler gjorda av insekter eller or-

mar på mönster. Lila, orange, 

grönt och egen smak. Den här 

trenden vågar man blanda 

mönster som rutigt och blom-

migt. Eller varför inte leopard-

mönstrat golv?

Att dreja, sjunga i 
kör eller tälja 

smörknivar har 
blivit det nya 

svarta i 
hela Europa.

EVOLVING ELVIS
//

Den snälla revoltören. Den här färgglada och pop-

piga trenden sammanfaller med naiviteten hos ton-

åringarna på 60-talet. Lite 

arga, men också lite sugna 

på dans. Vi vill ha saker om-

kring oss som gör oss glada, 

får oss att le. Den färgglada 

trenden innehåller över-

raskningar som oväntade 

färgklickar. Varför inte 

måla dina fönsterkar-

mar i en annan färg? 

Starkt inslag av 

nostalgi.
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