
Utgitt av IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør  www.ifi.no

fagbladet for alle som jobber med farger og interiør

3  09

blæring og 
flassing

Mystery 
shopping 
i Kristiansand

årsaKer og utbedring ved

Rosa eller lyseblå
iKKe tilfeldig hvordan vi velger

Side 22

flassing

Rosa eller lyseblå
e tilfeldig hvordan vi velger
e tilfeldig hvordan vi velger
e tilfeldig hvordan vi velger

Utgitt av IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør  www.ifi.no

fagbladet for alle som jobber med farger og interiør

5  09

Ekstra fokus på 

kundEplEiE

MystEry 
shopping 

i oslo

InterIør I 
særklasse
VinnErnE aV dEsignErs saturday's 

konkurransE Side 75

10

14

22

26

29

32

38
40
42
44
46
48
52

55
56

62

64

75

6
70
73
83
88

Det går fort nok – når du tar deg tid.
Denne finurlige setningen fant jeg i siste utgave av maga-
sinet Det gode liv, rett før jeg satte meg til pc-en. Den kom Det gode liv, rett før jeg satte meg til pc-en. Den kom Det gode liv
fra en dame som deler sine pizzaoppskrifter med leserne. 
Hun gjør det på en slik måte at du får både vann i munnen 
og lyst til å bake. Hennes skaperglede og iver etter stadig 
å lære mer og perfeksjonere seg i faget er smittsom. En-
gasjerte folk påvirker andre, og er interessen først vekket 
er det sjelden spørsmål om hvor lang tid ting tar.

Det slo meg at denne setningen hadde vært en pas-
sende overskrift på bruksanvisninger innen vår bransje. Til 
stadighet undres jeg over hvor raske vi er til å fortelle folk 
at «det tar ikke så lang tid», «gjort i løpet av noen timer», 
som om liten tidsbruk er et omforent kvalitetskriterium når 
folk skal i gang med oppussing, det være seg om det skal 
tapetseres, legges gulv eller males, ute eller inne. 

Enhver dyktig maler vet at et vellykket malearbeid for-Enhver dyktig maler vet at et vellykket malearbeid for-Enhver dyktig maler vet at et vellykket malearbeid for
utsetter kvalitet i tre ledd: underlaget, systemvalg og på-
føring. Systemvalg handler om å velge riktige produkter. 
Et viktig område i dag med produktutvikling i raskt tempo 
og ikke en sesong uten at det presenteres noe nytt. Pro-
dusentene kurser sine folk og har et stort markedsapparat 
som sørger for at nyheter om produkter spres. At de lyk-
kes viser bl.a. markedstallene for høykvalitetsprodukter for 
utemaling som øker jevnt og trutt.

Men hvordan kommuniserer vi krav til underlag og påfø-
ring? Maling, tapet og gulv er ikke annet enn halvfabrikata 
inntil de er på veggen eller gulvet. Skal resultatet bli som 
forventet og levetiden som garantert kan det ikke sluntres 
med jobben. Forarbeidet er ofte det som lider mest. 

Visst er tiden er dyrebar, og vi ønsker å knipe minutter 
både her og der… slik at vi kan rekke enda mer i en hektisk 
hverdag. Men å knipe minutter på å gjøre en dårlig jobb 
ved oppussing en kortsiktig glede. Det blir som en kjen-
ning som var strålende fornøyd etter å ha gitt bilen en rask 
omgang med hageslangen; den sto skinnende og blank… 
så lenge den var våt! Å jukse i vårt fag er dessverre ikke 
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– Folk pusser opp det de har i stedet 
for å kjøpe alt nytt. Jeg tror at for 

den gjennomsnittlige nordmann i arbeid 
blir 2009 et godt år, og vi er optimistiske.

Morten Fon, administrerende direktør i Jotun

I nedgangstider vil folk ta ekstra vare på 
hjemmene sine. Kanskje har de ikke råd til å 
kjøpe nytt kjøkken eller nytt inventar på ba-
det, men de pusser opp det de har. Her ligger 
det mange, positive muligheter for oppus-
singsbransjen.      
 – Fokuser på vedlikehold og oppussing. 
Nye bygg og prosjekter vil det være mindre 
av i tiden som kommer, sier direktør i Jotun. 
 Nye prognoser fra Prognosesenteret viser 
også en fallende tendens i igangsettingen av 
nybygg i 2009. Tall fra 4. kvartal 2008 viser  
at salget av nye boliger gikk ned med 65 
prosent. Det tyder på at igangsettingen av 
nye boliger blir lav i 2009, i hvert fall de  
to første kvartalene. Rentenedgang, tiltaks-
pakker og lavere priser på nye boliger gir 
likevel en grunn til optimisme på sikt.  
  
Ingen dramatIkk 
Jotun har ikke merket noe særlig til ned-
gangstidene, og årsakene til det er flere. 
 – Vi er i de områdene i verden som for-
venter fortsatt vekst, og i vår aktivitet i Asia 
og Midtøsten ser vi fortsatt vekst. Under 
20 prosent av produksjonen vår leveres til 
Europa og Asia, forteller Fon. 
 – Det eneste er vi har merket en viss 
nedgang på er pulvermaling, som brukes 
i industrien i produksjon av for eksempel 
lamper og lignende, sier direktøren. Han tror 
dette kan påvirke konsernet om krisen blir 
langvarig, men ikke på kort sikt. I Norge er 
det ingen spesiell oppgang, men heller ikke 

noen dramatisk nedgang i salget av maling. 
 – Det norske malingsmarkedet er et opp-
pussings- og vedlikeholdsmarked og ikke et 
nybyggsmarked, og det har ikke blitt påvirket 
i noen særlig grad. Folk pusser opp det de 
har i stedet for å kjøpe nytt, sier han.    
 – Jotun har forberedt seg på å håndtere 
konsekvensene av krisen verden over, men 
Fon understreker at disse tiltakene ikke med-
fører noen driftsmessige endringer. 
  – Vår strategi ligger fast – og blir ikke påvir-
ket av sykliske svingninger, fastslår Fon. 
  
medIa svartmaler 
Fon har vært lenge med i bransjen og 
opplevd oppturer og nedturer tidligere. I 
verdensøkonomien har han aldri sett end-
ringer så fort. Spesielt i Europa synes han 
nedgangen har gått svært raskt. I Norge tror 
han krisens omfang øker jo lenger den varer. 
Likevel synes han media svartmaler situa-
sjonen for mye. 
  – Oppmerksomheten media gir finanskri-
sen er selvforsterkende, og det er negativt, 
tror Fon, som selv er positiv med tanke på 
fremtiden.      
  – Jeg tror at for den gjennomsnittlige nord-
mann i arbeid blir 2009 et godt år, og vi er 
optimistiske, avslutter direktøren i Jotun. 

OptImIsme Også hOs 
green apple >>>

– Vi vil ta ekstra 
vare på hjemmene 

våre i nedgangstider, 
mener administrerende 

direktør i Jotun, Morten 
Fon. Han er optimist og opp-

fordrer bransjen til å satse på 
oppussing og vedlikehold i stedet 

for nybygg. 

tror på en
fargerik 
fremtid
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20 prosent av produksjonen vår leveres til 

nedgang på er pulvermaling, som brukes 
i industrien i produksjon av for eksempel 
lamper og lignende, sier direktøren. Han tror 
dette kan påvirke konsernet om krisen blir 
langvarig, men ikke på kort sikt. I Norge er 
det ingen spesiell oppgang, men heller ikke 
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– Vi merker en solid økning i volum og en stor økning i forespørsler av nye 
fremtidige prosjekter innen offentlig oppussing. spesielt innen skoler og 
syke-/helsebygg ser vi relativt mange og store prosjekter som skal igang-
settes eller er igangsatt, forteller Jan-erik Jørgensen, administrerende 
direktør i Polyflor nordic. gulvleverandøren på Kjelsås i Oslo opplever 
også at gummigulv og gulv med god trinnlydsdemping er hete alternativ i 
dagens prosjektmarked. 

Gavepakker til Gulv
regjeringens tiltakspakker er gull verdt for gulvleverandøren som har 
mange offentlige prosjekter på blokka i tillegg til privat næringsvirksomhet. 

– som kjent er det iverksatt mange tiltak og bevilgninger for økt bygge-
aktivitet. sannsynligvis har ikke disse pengene «rukket å virke ennå». men 
i og med at de forskjellige kommuner og fylker vet at det er og vil bli tildelt 
midler til offentlig byggeaktivitet, så er det en utstrakt positiv vilje til å igang-
sette nye prosjekter. De flest offentlige vedlikeholdsbudsjetter inneholder 
midler de for øyeblikket ikke «har på konto», men de fleste tekniske sjefer 
og rådmenn kan med stor grad av sikkerhet budsjettere med fremtidige inn-
tekter. så vår påstand er at de offentlige tiltakspakkene allerede har hatt en 
god effekt, så langt kanskje av en mer psykologisk karakter, sier direktøren. 
 innen privat oppussing i form av prosjekter merker bedriften likevel en 
synkende tendens. spesielt gjelder dette varehandel som tekstil/klær, 
elektronikk m.m. et av lyspunktene er innenfor sportsbransjen, som mel-
der om en stor økning. Designgulv av type expona, gummi og tradisjonelle 
vinylgulv er populære valg der. 

– Fordelen for oss alle som lever av gulv er at vi representerer en lav 
kostnad i det totale oppussingsregnestykket, og gulv slites og må byttes. 
Det betyr at mange finner rom for enklere oppfreshing av lokalene. i ste-
det for å gjøre en total «make over» med dertil høye kostnader finner man 
ofte rom for å bytte gulv og kanskje til og med litt maling, tror Jørgensen. 
gulvbransjen rammes dermed antakelig ikke like hardt av finanskrisen 
som resten av byggevarebransjen. 

positiv utviklinG
Bedriften på Kjelsås har opplevd en positiv utvikling det siste året med en 
omsetningsvekst på vel 20 prosent. 

– Vi har stor respekt og ærbødighet for at vi har klart en såpass stor vekst
i et totalt sett synkende marked. Vi tar ikke dette som en selvfølge og er
i likhet med våre konkurrenter veldig spent på hva nærmeste fremtid vil 
bringe, understreker en ydmyk direktør, som tror på økt konkurranse og pris-
press fremover. Å holde en flat kurve i forhold til fjoråret i dagens marked er 
målet. Økt markedsandel og satsing på nye produkter er en del av strategien.   

– Våre artigo gummigulv er et eksempel på at denne strategien er riktig 
for oss. Vi har fortsatt tro på volumvekst for gummigulv både for innevæ-
rende og neste år, sier han.

Å drive mest mulig kostnadseffektivt, kundefokus og rask levering er 
viktige suksessfaktorer for bedriften, og selvsagt at stadig flere har oppda-
get gummigulvets kvaliteter.

– Vi bruker våre ressurser ut mot markedet og forsøker å være så små 
og smidige vi kan i forhold til innadvendt byråkrati etc. en annen viktig suk-
sessfaktor: vi er «norgesmestere» i å levere varer. i tillegg til dyktige med-

PoPulære gummigulv, sterkt kundefokus og rask levering 

er noen viktige suksessfaktorer for gulvleverandøren 

Polyflor nordic i oslo. og i tillegg åPnes stadig flere 

offentlige tiltaksPakker landet rundt. 

Designgulvet Expona er et 
populært og slitesterkt alter-
nativ både i butikker, bibliotek 
og kontorer. 

leverer varene

– Vi i Polyflor er helt klare på at
det er vi ansatte i organisasjonen 
som skaper verdiene. At produk-
tene er gode er én ting, men det 
er menneskene og måten vi ter 
oss på og hva vi sier og gjør i 
det daglige som gir oss de gode 
resultatene, poengterer Jan-Erik 
Jørgensen, administrerende 
direktør i Polyflor Nordic.
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