
Glädjespridare året runt
Allt handlar om att skapa trygga, trivsamma, levande, hållbara och attraktiva 
städer, centrum och mötesplatser. Det gäller för Svenska Stadskärnor, som för 
oss, säger Niclas Johansson, vd för MK Illumination Sweden som grundades 2008. 
Som Guldpartner under många år har vi fått allt större insikt i det betydelsefulla 
arbetet som Svenska Stadskärnor och medlemmarna utför. Att ta steget till att bli 
Nationell Samarbetspartner var därför ett självklart sätt för oss att växla upp 
vårt stöd. Samarbetet ger oss möjligheter att på ett smidigt sätt nätverka med 
kunder både från den offentliga och privata sektorn. Det lär oss också att förstå 
branschen bättre, så att vi kan utveckla vårt koncept för att sprida glädje och 
omtanke inte bara till jul, utan även året runt. 

Dags för vår- och sommarkollektionen
Vinterbelysningen har nyligen monterats ner i våra städer och MK Illumination är redan 
igång med att designa årets vinterkollektion. Det är inte allt. Förra året lanserade man ett 
helt nytt koncept med vår- och sommarbelysning, som trots pandemin, fick ett bra gensvar. 
   – Det offentliga rummet har fått en ännu viktigare roll, med belysning och dekorationer 
kan man förstärka upplevelser och skapa magi, fortsätter Niclas.
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Trädgårdsslang som inspiration
MK Illumination är ett familjeföretag som grundades 1996 av Klaus Mark, hans 
fru Marie samt tvillingbrodern Thomas i ett garage strax utanför Innsbruck i 
Österrike. Idag finns de representerade i över 40 länder på 7 kontinenter. För att 
förstå framgången backar vi bandet till mitten av 1990-talet. Klaus jobbade då som 
kring-resande säljare av belysning till vintersportanläggningar, hotellreceptioner, 
hustak och julgranar. Utbudet var snålt och kvaliteten undermålig, vilket gjorde 
honom väldigt frustrerad. Slumpen slog till och med tur, talang, timing och ett bra 
team bestående av hustrun Maries och tvillingbrodern Mark utvecklade de Quick-
FixTM, ett snabbkopplingsystem, med inspiration från Gardenas trädgårdsslangar. 
Det tillsammans med grundarnas värderingar, när det gäller kvalitet, kundrelationer 
och miljötänk, blev startskotten till MK Illuminations framgångssaga och globala 
tillväxt. Deras personalstyrka består idag av 800 medarbetare som varje år 
förverkligar över 4 000 ljusinstallationer runt om i världen. 

Inget uppdrag är för litet eller för stort
– Det kan vara allt från att belysa ett träd eller ett torg, till mer komplexa ljusinstal-
lationer av en hel innerstad eller en galleria, förklarar Niclas Johansson. Vårt design-
team älskar utmaningar och spänner bågen för att göra det bästa möjliga, oavsett 
hur liten eller stor utmaningen och budgeten är. 
   – Många tror att vi bara jobbar med stora projekt och stora städer, inte så 
konstigt för det är oftast dem vi presenterar, men så är det inte alls, förklarar Niclas. 
Det kan börja med en mindre installation t ex belysa ett träd eller ljusmarkera ett 
stråk för att skapa trivsel, trygghet och sprida glädje. När man ser resultatet brukar 
det leda till fler installationer. För belysning är inte bara vackert det fyller även flera 
funktioner. Nytta och nöje går hand i hand. Målet kan vara att skapa trygghetskänsla, 
öka besöks- och kundflödet, förtydliga ett stråk eller en plats, samtidigt som det 
överraskar och får dig att dra på smilbandet och utbrista ett WOW! 

Det börjar alltid med ett samtal 
Varje uppdrag är unikt och varje land, kontinent har sina preferenser när det gäller 
belysning. I Sverige gäller klassiskt skandinaviskt, medan man i södra Europa väljer 
mer färg, glitter och blinkande ljus. Oavsett land eller stad följer MK Illumination 
samma processförlopp.
    – Det börjar alltid med ett samtal för att dels lära känna varandra, dels för att vi 
ska få kunskap om och förståelse för uppdraget. Därefter är det designteamets tur. 
Vi lämnar oftast ett förslag. Ibland blir vi ombedda att lämna två, varav det ena för-
slaget tar ut svängarna och sticker ut mer. Oftast väljer man det ”säkra” förslaget. 
Sedan är det dags att beställa material, producera och slutligen är det installations-
teamets tur, förklarar Niclas. Förloppet från första mötet till färdig installation beror 
på hur omfattande uppdraget är. För större installationer behöver de cirka två 
månader för att ta fram en presentation.  Att producera unika produkter tar cirka 
12 veckor efter att beställningen är gjord. Rör det sig om enklare och enstaka 
installation kan det ordnas på en vecka. 

För mer inspiration och information besök deras hemsida 
www.mk-illumination.se
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