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Kjell & Company släpper ny teknikbok, igen

Under den gångna helgen släppte Kjell & Company ”Hur funkar det? 2014 del 1” som är den senaste boken 
i den populära teknikbokserien. Böckerna i bokserien har hittills sålt i över 350 000 exemplar och har även 
tusentals läsare på webben varje vecka. 

– Microsoft, Apple och Google har något nytt i sikte, berättar chefredaktör Karl Emil Nikka i förordet till 
 boken. Ett tag hade de tre IT-jättarna fullt fokus på datorvärlden. Sedan bytte de fokus till mobilvärlden. Nu 
breddar de synfältet och försöker uppnå synergier genom att föra samman sina respektive mobil- och dator-
plattformar. Det sker därför stora förändringar i alla operativsystem just nu.

Utöver den senaste dator- och mobiltekniken fokuserar boken mycket på data säkerhetsfrågorna som ständigt 
har varit medieaktuella under det  senaste året. Den behandlar bland annat frågorna om hur det går att undvika 
avlyssning på öppna trådlösa nätverk och hur lösenord kan hanteras på ett säkert sätt. Sist men inte minst foku-
serar boken även på de trådlösa hemnätverken och hur det går att få bra trådlös nätverkstäckning i hela huset. 

– Dagens mobilnät är visserligen både snabba och stabila, men de saknar kapaciteten som krävs för att leverera 
filmtjänsterna som har blivit naturliga delar av vår vardag, fortsätter Karl Emil Nikka. Våra mobilabonnemangs 
nyinförda och lågt satta datamängdsbegränsningar skvallrar tydligt om detta. Det blir istället våra egna och 
våra vänners trådlösa nätverk som måste förbättras för att kunna leverera dessa mediatjänster till våra mobil-
telefoner och surfplattor.

”Hur funkar det?” togs ursprungligen fram som kurslitteratur för Kjell & Companys interna utbildningsverk-
samhet. Sedan 2009 säljs den även i butik, och på senare år har gymnasier och högskolor börjat använda den 
i undervisningen. Böckerna används inte för att marknadsföra Kjell & Companys produkter, utan för att öka 
teknikintresset och teknikkunskapen hos allmänheten.  

Numera är varje års bokupplaga uppdelad i två böcker. Årets två böcker omfattar drygt 500 inbundna färgsidor 
vardera och båda finns i butik nu (del 1 släpptes efter del 2 för att kunna inkludera information om Apples 
och Googles helt nya operativsystem). Böckerna säljs i Kjell & Companys 78 butiker, på www.kjell.com och på 
Tekniska museet i Stockholm. Riktpriset är 39,90 kronor. Webbversionen av bokserien är gratis och kommer 
inom kort att bli uppdaterad till årets version.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Emil Nikka (chefredaktör)
ke.nikka@kjell.com
+46 735 181 000



Om Kjell & Company

Kjell & Company har sedan 1988 försörjt Sveriges privatkunder, företagskunder och offentliga sektor med 
hemelektroniktillbehör. Det Malmöbaserade bolaget har ett rikstäckande butiksnät med 78 butiker som, till-
sammans med en webbutik, erbjuder Nordens bredaste sortiment av tillbehör till hem elektronik. Butikerna 
lagerför över 9000 produkter och säljer dessa utifrån ett kunskaps- och lösnings orienterat perspektiv. Sorti-
mentet presenteras i Kjell & Companys fullspäckade tillbehörskatalog som uppdateras två gånger per år för 
att spegla teknikens trender. Dessa trender speglas även i Kjell & Companys teknikbokserie ”Hur funkar det?” 
som förklarar hur vardagstekniken fungerar och vilka möjligheter den erbjuder.


