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Oscar Nyström Lighting Designer integreras i ÅF Lighting  

ÅF Lighting fortsätter att växa. I april integrerade vi det internationellt 

renommerade företaget Oscar Nyström Lighting Designer i teamet . I och med 

det välkomnar vi två ljusdesigners till vårt Stockholmskontor: Oscar Nyström 

och Julia Ekman.  

Oscar Nyström började arbeta som frilansande ljusdesigner efter sin examen från City 

of Westminister College i London 1992. År 1999 startade han sitt eget företag och 

valde då att satsa på den internationella marknaden. Idag har han över 20 års 

erfarenhet av branschen och har ljussatt miljöer på tre kontinenter. 

”De ljusprojekt som vi har arbetat med de senaste åren sträcker sig från prestigefyllda 

lyxhotell, privata villor och lägenheter till djurparker, lyxyachter, restauranger och 

butiker, säger Oscar. Han menar att det är möjligt att skapa en kreativ och innovativ 

ljusdesign anpassad för varje projekt och budget och hoppas att detta är något han 

kan föra med sig in i ÅF Lighting.  

Oscar älskar utmaningar och annorlunda projekt där han kan integrera ljuset och 

skapa atmosfär och stämning. Ljuset ska inte synas utan det ska uppfattas som 

levande, få miljöer att pulsera dygnet runt och skapa en härlig känsla hos åskådaren. 

Julia Ekman är även hon ljusdesigner och kollega med Oscar sedan fem år. 

”Inget projekt är för stort eller för litet. Huvudsaken är att det finns kreativa 

ambitioner”, förklarar Julia. ”Det viktigaste är att vårt yrkesområde får det erkännande 

det förtjänar. Det ska vara självklart att en ljusdesigner är med från start i alla 

projekt.” 

När nu Oscar Nyström Lighting Designer integrerar sin kundportfölj och sin erfarenhet 

med ÅF Lighting stärks företagets position på den internationella marknaden. Daniel 

Strömberg, chef på ÅF Lighting i Stockholm konstaterar: 

”Med Oscar och Julia blir teamet ännu starkare, och vi ser fram emot att utveckla 

varandra. Integrationen är ett viktigt steg i ÅF Lightings internationella expansion. I 

och med detta öppnas dörrar till Sydeuropa och Mellanöstern, vilket är väldigt 

spännande. Vår unika nordiska design, eller New Nordic Lighting som vi kallar den, är 

en stark exportprodukt.” 
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Ett urval av Oscar Nyströms senaste projekt: http://www.oscarnystrom.com/  

Läs mer om Oscar Nyström:  

http://www.oscarnystrom.com/files/files/Fagerhult_Innovator_nr5_2014114%20ONLD

.pdf 
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