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En klocka kan kosta alltifrån ett par hundralappar till flera månadslöner. Men 
hur viktig är prislappen och vad ska man tänka på när man väljer modell? 

Affärsresenären har tagit experthjälp i form av Freddie Palmgren, grundaren till 
det svenska designerklockmärket Söner by Sweden.

tt bära en traditionell klocka 
på handleden har inte fyllt 
någon större funktion på 
många år. Klockan har vi 
i mobilen, framför oss på 

datorskärmen och runt 
omkring oss mest hela 
tiden. Men att bära ett 

armbandsur på handleden är både 
en snygg accessoar och en symbol för 
vilka vi är. 

– Tanken är ju att man ska bära sin 
klocka så mycket som möjligt. Därför 
är det viktigaste när man väljer sin 
klocka att man verkligen trivs med 
den. Lägg av den anledningen tid på 
att fundera på vad du vill ha, vid vilka 
tillfällen – till exempel vardag eller 
fest – du tänker använda den och vad 
du vill att klockan ska säga om dig 
som bärare, säger Freddie.

Själv startade han sitt eget klockmärke 
efter att han förgäves hade försökt 
hitta den perfekta klockan. Där stil, 
funktion och pris balanseras.

– Jag ville inte kompromissa med 
mina krav och som man bär jag inte 
så mycket smycken och just en klocka 
ska man kunna bära varje dag, därför 
ville jag hitta den rätta. 

Freddie Palmgren menar att en klocka 
speglar din smak, vem du är och vad 
du anser vara viktigt. Därför bör man 
fundera på alltifrån pris, funktion och 
färg, till stil som exempelvis sport, 
elegant eller vintage, storlek och 
armbandets utseende. Under Freddies 
eget designarbete ställdes han inför 
mängder med frågor om alltifrån hur 
boetten, urtavlan och visarna skulle 
se ut till hur vattentålig och vilken 
prisnivå som var rimlig. Det gjorde 
att han under resans gång skaffade 
sig en bra kunskap och insikt om 
vad marknaden erbjöd och vad den 
faktiskt saknade. 

– För mig har budskapet som en 
klocka förmedlar blivit allt viktigare 
och idag har jag en annan åsikt om 
min klockas utseende än för både 10 
och 20 år sedan. Jag har mognat som 
person och det påverkar vilken klocka 
jag vill bära. 

Om valet av klocka utgår från ett 
genomtänkt beslut blir chansen större 
att man trivs med den och därmed 
också använder den mer och bär den 
under en längre tid. Då kan man 

Fem tips inFör 
klockvalet

1. Fundera på vem du är 
och vad du vill att din klocka 
ska säga om dig. Din klocka 
förstärker vem du är som 
person.
2. Vill du ha en klocka som 
passar alla situationer eller 
vill du ha flera som kan skifta 
mellan? Detta är en viktig 
fråga att ta ställning till. Är 
du en vanemänniska eller 
byter du stil och smak ofta 
– det avgör sannolikt också 
vilken prisklass du kan lägga 
dig i, en dyr klocka eller fler 
något billigare.
3. Hur klär du dig till vardag 
och fest? Inverkar din klädsel 
på hur bär din klocka? Vill 
du att klockan ska sticka 
fram under skjortan eller 
ska den smidigt röra sig 
under manschetten? Tänk på 
klockans diameter och höjd.
4. Klockans färg säger 
också något om vem du är. 
Polerat guld är mer en ”här 
är jag”-färg än borstat stål 
som generellt ger ett mer 
jordnära intryck.
5. Är du ombytlig? Kanske 
ska du välja en klocka där du 
själv kan variera uret med 
olika armband. Idag kan du 
köpa klockor som är mer 
modulbaserade där du kan 
köpa till olika komponenter.

Guide:
Så väljer du 
rätt klocka

Klockor

också investera mer pengar i köpet. 
Kostnaden utslaget på antal år man 
tänker sig att bära den gör klockan 
mer prisvärd över tid helt enkelt. 
Freddie berättar att maxpriset för en 
klocka ligger runt 3000–4000 kronor 
för de allra flesta av oss. 

Många väljer klocka efter sitt yttre, så 
som kläder och frisyr men det finns 
även praktiska detaljer att ta hänsyn 
till. Som till exempel vilken miljö man 
arbetar i, jobbar du på kontor, som 
snickare eller lärare? Behöver klockan 
vara tålig eller bär du skjorta varje 
dag?

– Är det till exempel okej att 
klockan inte går in under manschetten 
på skjortan eller vill du ha en klocka 
som är mer följsam? Då är det viktigt 
att väga in detaljer som klockans höjd 
eller välja en modell som har en välvd 
baksida.

Det är den typen av detaljer som 
Freddie har designat sina klockor 
utifrån. 

Hur ska jag tänka kring klockans 
storlek utifrån hur min handled ser 
ut?

– Det finns en oskriven tumregel 
som säger att boetten, själva 
”klockhuset” inte ska sticka ut 
utanför armleden, då är den för 
stor. Minimimåttet handlar mer 
om tycke och smak. Idag är trenden 
större klockor både för män och 
kvinnor. I regel ska armbandet passa 
klockans färg och stil oavsett om man 
föredrar läder-, plast/gummi- eller 
metallarmband.

”Det viktigaste 
när man väljer 
sin klocka att 
man verkligen 
trivs med den.“

TexT  Jenny Larsson
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Sommartid

Utvalt

Oavsett om du satsar på en som 
håller modegraden över tid eller byts 

efter humör är klockan ett snyggt 
komplement till vardag och fest. 

1295 kr, Fossil

1395 kr, Boomwatches

Från 19 900 kr, 
Rado True
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3385 kr, 
Söner by Sweden

Cirka 9595 kr, 
Victorinox
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STOCKHOLM 12 SEPTEMBER
HELSINGFORS 13 SEPTEMBER

STOCKHOLM & HELSINKI
B2B TRAVEL SHOW 

Två huvudstäder – två marknader!
Välj en eller båda städerna och få rabatt!
Utställarna primärt från resebranschen.
Ett snabbt och personligt sätt att 
träffa B2B-köpare, reseproducenter och 
bransch VIPs samt media & bloggare.
Boka via stockholmtravelshow.se

I samarbete med Silja Line som bjuder på lunch, samt 
SRF, New Hope och Lyyti.

Jönköping
- Well connected

5 direktcharter...
och fraktflyg...

12 avgångar till Världen
via Frankfurt...

23 avgångar till Världen
via Stockholm...

...varje vecka!

jonkopingairport.se

Ann Wigmores Hälsocenter i Sverige. Det enda 
auktoriserade Levande Föda institutet i Sverige.

På Levande Föda Skeppsgården f d Living Food 
Global Center har vi den längsta och mest gedigna 
erfarenheten och kunskapen om Levande Föda i 
Sverige. Här har Anita Svensson i 28 års tid utbildat 
och hjälpt mer än 5000 nöjda kursdeltagare. Det 
enda riktiga Levande Föda-institutet i Sverige.

Levande Föda 
Skeppsgården AB

Skeppsgården
615 92 Valdemarsvik
Telefon: 0493–414 25
www.livingfood.nu

Tjäna pengar genom 
ledtidsförkortning!
Med YourFlow skapar ni själva:
• Bättre produktionslösningar!
• Större besparingar!
• Driv i förbättringsarbetet!
• Bättre teamwork!
• Ökad kompetens!
Ledtidsförkortning 
är det kraftfullaste 
sättet att minska 
produktionskostnaden.

Använd YourFlow för att 
uppnå effektiva flöden 
och verkliga resultat.

www.yourflow.se


