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Annette Schill, 
marknadschef på  
By Rydéns, förklarar:

–Alla i vårt 
produktråd är 
så passionerade 

inom sina ansvarsområden, som 
omvärldsanalys, teknik, design, 
sortimentsansvar, marknad och 
annat. Och tillsammans med våra 
leverantörer och tillverkare reser 
vi på mässor, tar intryck, känner av 
modets riktningar och gör pro-
fessionella uppskattningar om de 
framtida färg- och formspråken. Jag 
tror också att inredningsintresserade 
och medvetna konsumenter förstår 
att vår långa historia måste vara 
kopplad till kvalitet.

By Rydéns låter gärna en produkt 
ge form åt en hel serie, som i exem-
plet Lemur:

–Ja, den har en mycket karak-
täristisk och modern design, och 
i serien finns den som golv-, tak- 
och bordslampa. Med serier kan 
människor skapa en enhetlig och 
sammanhållande inredning, med ett 
återkommande tema på olika platser 
i rummet.

ARMATUR SOM SKULPTUR
Annette håller med Villanytt om att 
belysning har fått en allt större roll 
i inredning, och att väldesignade 
armaturer gärna hängs eller ställs 
som skulpturala möbler.

–Ja, ett exempel är vår glaslampa, 
Gross, som är lika omtyckt i stilfulla 
hemmet, som i restaurangen eller ho-
tellets lobby. Eftersom intresset för 
färgat glas växer, så har vi nu släppt 
den i nyansen burgundy, en vacker 
kulör mellan rosé och bordeaux.

Ett annat exempel på den mod-
eriktiga skulpturliknelsen By Rydéns 
taklampa Hayden.

–Visst. Konstruktionen av 
metallnät känns som ett stort, luftigt 
hängande moln med flera hundra 
ljuspunkter, som ger ett mycket 
mjukt ljus. En sån lampa påverkar 
upplevelsen av hela rummet, säger 
Annette Schill.

FYRA PARALLELLA STILAR
Inredning handlar aldrig om en 
enda trend, utan flera parallella, på 
samma sätt som både punk-, disco- 
och reggaemusik var heta samtidigt 
på åttiotalet.

–Ja, våra belysningar och inspi-
rationsbilder finns i fyra parallella 
trendgrupper, för att bemöta män-
niskors individuella stil. I gruppen 
”Natur” finns många naturmaterial, 
men även former och färger som har 
en naturkänsla. Gruppen ”Lobby” 
innehåller större och representati-
va produkter, med inspiration för 
offentliga miljöer, hotellobbys och 
restauranger, men även riktigt stora 
privata rum. I gruppen ”Rebell” 
finns vår trendlinje som törs visa mer 

utstickande attityd, budskap, ställn-
ingstaganden, dubbelfunktioner och 
humor. I fjärde gruppen, ”Modern 
skandinavisk” råder en hyperaktu-
ell, fräsch, modern och ofta grafisk 
estetik, berättar Annette.

Hon tipsar inredningsintresserade 
att inspireras av ”sin” stilgrupp, och 
hitta uppslag för sin kreativitet i 
bildmaterialet och produktförslagen 
på By Rydéns hemsida, Instagram 
och Facebook.

BELYSNING  INREDNING

Anrika By Rydéns  
berättar om designarbetet, 

trenderna, färgerna  
och materialen 

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.BYRYDENS.SE

RÄTT BELYSNING AVGÖRANDE  
FÖR SNYGGA INTERIÖRER
I över sextio år har familjeföretaget bakom det tongivande design- och belysningsvarumärket,  
By Rydéns, haft sitt säte i småländska Gnosjö. I alla år har de lyckats pricka trenderna och 
Villanytt undrar såklart hur de arbetar med design, färger och material. Det visar sig handla 
om passion för belysningar, tekniskt kunnande, lyhördhet och mod.


