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År 2016 firar Designlight Scandinavian AB 20 år som företag och för 

att visa vad verksamheten har lett till sedan 1996 har vi tagit fram en 

jubileumstidning. I denna vill vi presentera oss själva som företag; vilka 

vi är, hur vi arbetar, vad vi står för och vad som driver oss. Här hittar du 

intervjuer, reportage, avslutade projekt och mycket mer.

Resan har varit lång och inte alltid spikrak men vår målsättning har allt-

jämt varit att sätta kunden i fokus och att skapa kvalitetsprodukter till ett 

bra pris.

Vi vet att vi ligger rätt i tiden med genomtänkta och smarta produkter 

som har bästa möjliga ljusutbud och en snygg design. Vår låga reklama-

tionssiffra på endast 0,5% visar att vi är måna om att sälja produkter som 

genomsyras av kvalitet.

För att fira detta jubileum har vi även tagit fram 8 stycken jubileumspro-

dukter som vi säljer till mycket låga jubileumspriser hela året ut. Här i 

tidningen kan du läsa om dessa fantastiska produkter som alla levereras 

komplett med drivdon och finns i både 2700K och 3000K. Unikt med 

dessa är att man kan byta mellan de två reflektorer som medföljer för att 

uppnå önskad spridningsvinkel, och för att inte tala om den multifunktio-

nella modellen som är både vinklingsbar och roterbar 360 grader. 

Med detta vill vi tacka alla som läser denna tidning 

samt alla som hjälper oss att bli ännu bättre på 

det vi gör.

Hoppas att du får en intressant läsning om oss i 

denna tidning!
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nybyggda fastigheten där företaget 

återfinns idag. Idén om att bygga en ny 

lokal föddes redan 2010. I april 2011 

startade byggnationen och inflyttning 

skedde i september samma år.

Verksamheten modifierades under åren 

från försäljning av halogenlampor till 

LED-lampor samt kompletterades även 

med framtagning av egenutvecklade 

 armaturer. 

Designlight historien

Efter hand utökades företagets sorti-

ment med downlights samt de då po-

pulära bubbelrören och det utvecklades 

en idé om användning av ljusplattor för 

belysning av glas.

Designlight Scandinavian AB bildad-

es 2003 och tog över lampverksam-

heten. De första LED-lamporna kom 

in på  lagret och företaget inriktade sig 

mer och mer på LED-belysning som sitt 

 huvudsakliga koncept. 

Vid sidan om sin verksamhet förvär-

vades Skrufs Glasbruk av Björn och 

Jessica, där också Bergdala och Älg-

hults Glasbruk ingick. Under några år 

arbetade Björn även som formgivare 

och uppnådde stor framgång med sina 

glasskulpturer, varav obelisken blev en 

succé. Efter några år beslutades det 

dock att glasbruket skulle säljas för att 

ge möjlighet till full koncentration på 

 Designlight Scandinavian AB, då den-

na verksamhet växte i 

snabb takt.

Efter hand som företaget 

expanderade stadigt och 

mer personal anställdes, 

blev det aktuellt med en 

flytt till två andra lokaler 

innan det slutligen var 

dags för inflyttning i den 

Nu 20 år efter grundandet är Designlight 

Scandinavian AB ett väletablerat före-

tag på den svenska belysningsmarkna-

den. Rötter och huvudkontor är kvar i 

Småländska Moheda men företagsut-

vecklingen har under åren möjliggjort  

en expansion som sträcker sig ut i  

Europa. 

 

Ett belysningsföretag växer fram – från grundandet till idag

1996 startade Björn och Jessica Hultqvist sitt 

företag hemma på gården utanför Moheda. 

Verksamheten, då under namnet Skandinavisk 

Lampdesign AB, inbegrep försäljning av halogen- 

ljuskällor som vid den tidpunkten var en nyhet 

på belysningsmarknaden. Första inköpsresan 

gick till Hannover och där hittades de första 

halogen- och lågenergilamporna. 

Glasskulpturen ”Obelisk” – en succé.
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Rötter och huvud- 
kontor är kvar i 
Småländska Moheda
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Designlight historien Produktutveckling

2 4

3 5
Idé och konstruktion sker i nära 

samarbete med elektriker och 

installatörer. Produkten ska 

fylla ett syfte och tillföra något 

av värde för kunden.

Idéskissen följs upp av en CAD-ritning. 

Val av material, standard på  

LED-chip, prisbild och sortiment.

Feedback tas emot och

ändringar genomförs.

En teknisk fil skapas

för produkten och

det säkerställs att

alla produktvärden

är korrekta.

Provning görs vilket kan ta allt 

mellan 1-6 månader med  

ytterligare provning och  

förbättringar tills ett  

fullgott resultat uppnås.

En beställning

av produkten

är färdig att

läggas.
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Ett belysningsföretag växer fram – från grundandet till idag

1

Designlight Scandinavian AB har kom-

mit att utvecklas till ett av de ledande fö-

retagen i Sverige inom LED-belysning, 

med egenutvecklade produkter där 

fokus ligger på design, kvalitet och 

smarta lösningar. 

Alla produkter utvecklas och designas 

av Björn Hultqvist i Moheda och genom 

att ansvara för vår egen produktut-

veckling besitter vi full kontroll över 

hela tillverkningsprocessen. Det fak-

tum att vi styr och har full koll på alla led 

i tillverkningsprocessen är en omstän-

dighet som särskiljer oss från att vara 

en vanlig tillverkare. Dessa noga utförda 

skeden där all tillverkning sker efter vår 

egen design, ger oss möjligheten att 

skapa smidiga produkter som håller en 

alltigenom hög kvalitet.

’’Många av mina kollegor åker till Kina 

och tar hem färdiga produkter. Så ska 

inte vi göra. Vi ska konstruera och rita 

varenda armatur här i Moheda, sedan 

ska vi tillverka dem i Kina’’, säger Björn 

Hultqvist. Att producera armaturer av-

sedda för den skandinaviska markna-

den på andra sidan jordklotet är dock 

inte alltid det enklaste. ’’Jag betalar 

gärna en extra cent för en bättre pro-

dukt, det har kineserna väldigt svårt att 

förstå. Allt är pris, pris, pris. Det gäller 

att komma kineserna inpå kroppen, 

vara ärlig, bygga långsamt och besöka 

fabrikerna kontinuerligt för att lyckas.’’ 

Enligt Björn Hultqvist har Designlight 

Scandinavian AB kommit en bra bit på 

den resan.

Vår produktutveckling sker i mycket 

nära samarbete med elektriker och till-

verkare. Det är viktigt att installatio-

nen ska gå snabbt och smidigt för 

elektrikern. ’’Om de som arbetar med 

det inte gillar det vi gör, så säljer vi inget. 

Därför är vi också ett av Sveriges mest 

självkritiska företag. Jag vill veta allt 

vi är dåliga på, hur ska vi annars bli 

bättre?’’ Säger Björn Hultqvist.

Kvalitet och smarta lösningar för instal-

latörer och användare är en framgångs-

faktor som fått stor uppmärksamhet 

i branschen, bland annat i samband 

med Elfack Design Award. Denna åter-

koppling från kunder och leverantörer är 

någonting som vi är mycket tacksamma 

för och stolta över.

Vi anser det vara viktigt att vara lyhörd 

inför elektrikernas egna åsikter och be-

hov under tillverkningsprocessen. Att 

som företag arbeta kontinuerligt mot 

att hjälpa våra kunder att få de senaste 

och bästa produkterna på marknaden 

är något som sporrar oss. ’’Vi vill ock-

så bidra till att alla våra kunder ska bli 

framgångsrika och öka sin försäljning”, 

säger Björn Hultqvist. Vi utvecklar även 

kundanpassade OEM produkter i kun-

dens eget varumärke, vilket innebär att 

vi konstruerar samt utformar kundspe-

cifika LED-produkter till andra företag.

Vår starka position på dagens marknad 

är något vi vill förvalta väl även i framti-

den, där vårt koncept med egenutveck-

lade kvalitativa produkter i kombination 

med kompetent personal ger oss en 

stabil grund att bygga vidare på.

FULL KOLL PÅ PRODUKTUTVECKLINGEN
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I denna miljö fungerar P-007 alldeles utmärkt.

När Designlight ljussätter läggs flera olika tändningar beroende på vad syftet med de olika ljus-

källorna är. Detta skapar en levande och flexibel ljusmiljö som uppfyller de boendes olika behov.

Det finns totalt 40 stycken ljuspunkter i detta kök, fördelat på fem olika tändningar. Vitrinskåp, 

fönstersmygar, släpljus på väggen, taklampa, samt allmänbelysning kan tändas och släckas var 

för sig.

I taket sitter P-160 vilket ger ett fint släpljus vid köksfläkten. Under köksfläkten och i vitrinskåpen 

sitter P-132, i fönstersmygen sitter P-119 och P-007 står för allmänbelysningen. I taket sitter P-133 och i fönstersmygen P-119.

Designlight Scandinavian AB har levererat belysning till Bonum Seniorboende  
i centrala Jönköping, där över 1000 armaturer till 45 nya bostadsrätter  
installerades. Armaturen P-138, monterad i apparatdosa, återfinns i samtliga  
lägenheter. Byggnaden uppfördes bredvid Aspholmen som är Jönköpings  
enda bevarade utvärdshus med anor från 1700-talet. Projektet är färdigställt  
och inflyttat sedan början på året. 

LEVERANTÖR TILL MODERNT SENIORBOENDE

I skogen utanför Bollebygd ligger en vacker 

gammal släktgård där en familj på fyra  

personer flyttade in dagarna före julafton 

2013. Huset har utformats efter de boendes  

egna ritningar. Samtliga materialval är  gjorda 

med stor eftertanke och Designlight har  

levererat belysningsarmaturerna.

I taket över bardisken samt över spisen sitter P-135MW kom-

binerat med P-133MW, varav en är fast och en är ställbar. 

I fönstersmygen ovanför diskbänken samt altandörren sitter 

P-119 och i vitrinskåpet sitter P-132.

Ovanför öppna spisen  

sitter effektfulla P-119.

Bildkälla: Riksbyggen
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Sunt förnuft  
och framtidstro

Sedan 2011 disponerar vi lokaler 

på 2200 miljövänliga kvadratme-

ter, med huvudkontor, försäljning, 

support och lager. Idag utgörs vårt 

företag av 17 anställda och med 

undantag för utesäljare samt försälj-

ningschef hittas de resterande av 

oss i Moheda.

Forskning visar att väl ljussat-

ta miljöer är bra för hälsan och 

välbefinnandet, rätt belysning sät-

ter även ton och skapar en trevlig 

atmosfär i ett rum. Nyckeln till ett 

korrekt ljussatt rum ligger i förståel-

sen av syftet med rummet och till-

lämpningen av relevant belysning. 

Alla rum behöver en mängd oli-

ka belysningslösningar och där-

för utformar vår egen ljusdesigner 

skräddarsydda belysningslösningar 

till kunder vid köp av våra produk-

ter. Tack vare vår rymliga utställ-

ningsavdelning har vi även möjlighet 

att regelbundet ta emot såväl små 

som stora grupper för produktge-

nomgång och utbildning i den se-

naste LED-tekniken. Vi erbjuder 

självfallet även full support från vår 

supportavdelning med gediget tek-

niskt kunnande och rådgivning. Vi 

kan således bistå våra kunder med 

kompetens och support i samtliga 

led, vilket vi värdesätter högt. Att 

uppnå största möjliga kundnytta 

och kvalitet är en viktig drivkraft 

för oss.

Designlight Scandinavian AB har 

genom åren inte bara uppmärk-

sammats och belönats för sina 

branschspecifika framgångar, så-

som Elfack Design Award 2011 

& 2015 samt Gasellpriset 2013 & 

2014, utan även för sina prestatio-

ner vad gäller lokala entreprenörsin-

satser. Att på landsbygden utveckla 

ett modernt och framgångsrikt fö-

retag och därmed skapa arbetstill-

fällen för 17 anställda, låg till grund 

för att Designlight Scandinavian AB 

utsågs till Årets Företagare i Alves-

ta kommun 2012 och 2013, samt 

Årets Företagare i Kronobergs län 

2014. Vår samhällsomsorg visar sig 

inte enbart i vår satsning på lands-

bygdstillväxt utan går även att finna 

i vårt miljötänk och sponsorskap.

Både Björn och Jessica Hultqvist 

anser sig vara tävlingsmänniskor 

och ett team som kompletterar 

varandra på ett effektivt sätt. Deras 

roller i företaget är helt skilda. Björn 

är idémakare, problemlösare och 

arbetar med produktutveckling och 

design. Jessica, som är utbildad 

ekonom, sköter företagets ekonomi 

och är VD. ’’Björn har bra smak 

och ser lösningar. Jag har full 

koll’’, tydliggör Jessica.

Ett av Designlight Scandinavian 

ABs ledord är att 

vi ska bli helt och 

hållet marknads-

ledande. Någon 

exakt tidsram 

för när detta ska 

ske är inte satt då vår ståndpunkt 

är att om man arbetar på rätt sätt 

så faller bitarna på plats i sinom 

tid. ’’Många har för bråttom. Man 

vill bli stor snabbt och tjäna myck-

et pengar. Vi är noga med att inte 

göra något som vi inte har råd med. 

Det handlar egentligen om sunt 

bondförnuft’’, säger Björn Hultqvist. 

’’Nummer ett handlar om att tro på 

Designlight. Tror du inte på det du 

gör lyckas du inte med det an-

dra. Vi ser det som otroligt viktigt att  

satsa framåt i vår produktutveckling 

och bedriva en verksamhet med 

god lönsamhet och kvalitet i våra 

produkter men minst lika viktigt är 

det att vi lyssnar på våra kunder, är 

ärliga och ödmjuka. Och har roligt’’, 

säger Björn Hultqvist.

För makarna Hultqvist är ingenting 

omöjligt, bara man tar saker och 

ting i rätt ordning och när tiden är 

mogen. Merpar-

ten av företagets 

försäljning sker 

genom grossist-

ledet i Norden, 

men nu är vi 

redo för nästa kliv. Efter 20 år med 

fokus på den Skandinaviska mark-

naden presenterar sig Designlight 

Scandinavian AB i år ute i Europa, 

nu senast på den ledande interna-

tionella mässan för belysning; Light 

+ Building i Frankfurt. 

Designlight Scandinavian AB grundades 1996 och är en till- 

verkande grossist av marknadsledande armaturer för LED- 

belysning. Företaget ägs och drivs av Björn & Jessica Hultqvist  

och har sin placering i Moheda, två mil nordväst om Växjö.

vi ska bli helt och 
hållet marknads-
ledande.

Bildkälla: Riksbyggen
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Det viktigaste är att kunden  
får exakt som den vill ha det!

Jag trivs för att  
vi är ett gott gäng

 Martin Gustavsson 

Är Designlights ljusdesigner och fyller 23 år 

i maj. Han har en gymnasieutbildning som 

installationselektriker samt en tvåårig hög-

skoleutbildning inom ljusdesign bakom sig. 

Redan innan utbildningen hann avslutas 

kom han i kontakt med Designlight då han 

sökte en ledig tjänst som Teknisk säljare. 

Idag har Martin arbetat på Designlight i un-

gefär två år och hans tjänst har omformats  

en aning till att mest omfatta ritningar.

 Dennis Fidell
Är en av säljarna på Designlight och fyller 

35 år i juli.  Han bor i villa tillsammans med 

sin sambo, ett gemensamt barn och två 

bonusbarn. Dennis har en treårig gymna-

sieutbildning med el och automation som 

inriktning bakom sig och har jobbat inom 

elbranschen sedan 2000.

Vad arbetar du med? 
- Arbetsuppgifterna består av att göra 

belysningsritningar med tillhörande doku-

ment, beräkningar, produktförslag, rekom-

mendationer och så vidare. Även support 

och belysningsförslag via telefon ingår. I 

korthet strävar jag efter att ge kunderna 

en mer exklusiv och lyxigare belysnings-

lösning än vad man i regel brukar ha. Det 

vill säga komma bort lite ifrån de klassiska 

placeringarna och tänka lite annorlunda. 

Men det viktigaste är att kunden får exakt 

som den vill ha det eller har tänkt sig.

Vad arbetar du med? 
- Jag jobbar idag som Regionsäljare i 

syd. Mina arbetsuppgifter går ut på att 

informera, utbilda och sälja till Design-

lights återförsäljare. Jag närvarar även på 

mässor och andra aktiviteter med kunder 

och en del produktutveckling ingår också 

i min tjänst.

Vem är du som person? 

- Jag är mycket intresserad av musik och 

jag spelar trummor i ett band. Jag är ock-

så intresserad av börshandel.

Vad gäller personliga egenskaper skulle 

jag väl säga att jag är ganska lugn, stress-

tålig, noggrann och målinriktad när jag tar 

mig an saker som jag ska göra, både på 

fritiden och på arbetet.

Jag försöker även se till att få saker gjorda 

så snabbt som möjligt eftersom jag inte 

gillar inte att ha för många uppgifter lig-

gandes på hög.

Vem är du som person? 
- Mina största intressen består av att åka 

hoj, cabbe, båt, husvagn på sommaren, 

skidor på vintern och att umgås med familj 

och vänner. Några utmärkande egenska-

per hos mig är att jag är bestämd, vaken, 

envis, ambitiös, kreativ, lättsam, noggrann 

och öppen. Jag är snabb och orädd men 

kan också vara lugn och lyhörd.

Varför trivs du  
på Designlight? 

- Jag trivs på Designlight av lite olika an-

ledningar. Det är lagom många anställda 

vilket skapar en god gemenskap hos oss, 

kollegorna är trevliga och vi samarbe-

tar bra. Sedan trivs jag även med själva  

arbetsuppgifterna för det är utmanande 

och kul att göra folk nöjda med en bra 

ljusplanering eller en bra support.

Varför trivs du  
på Designlight? 
- Jag trivs för att vi är ett gott gäng och 

vi jobbar med produkter som tilltalar näst 

intill alla. Produkterna håller högsta kvalitet 

och har en bra prisbild. Att träffa mycket 

folk i min vardag är också något jag upp-

skattar.

 Victoria Bartholomew
Är ekonomiassistent på Designlight och 

fyller 30 år i maj. Hon bor i ett hus på lan-

det tillsammans med sin man och deras 

två söner och djur. Victoria är utbildad 

byggnadsingenjör i grunden med inrikt-

ning mot arkitektur och utformning. Hon 

har arbetat och studerat i USA i samman-

lagt 6 år och började arbeta på Designlight 

2014. 

Vad arbetar du med? 
- Jag började jobba som ekonomiassis-

tent i receptionen på Designlight. Just nu 

jobbar jag mestadels med texter, översätt-

ningar, statistik, budget samt löneadminis-

tration. Jag har bland annat varit ansvarig 

för att skriva den här jubileumstidningen.

Vem är du som person? 

-Jag är intresserad av teknik, träning och 

hälsa, hockey och att umgås med familj 

och vänner. Mina främsta egenskaper är 

att jag är noggrann, analytisk, lugn, målin-

riktad, effektiv, och initiativrik.

Jag är bra på att strukturera och planera 

och gör som bäst ifrån mig när jag får fri-

het under ansvar. Jag tycker det är roligt 

att gå in och peta i detaljer för att få nå-

got så bra som möjligt eller utreda varför 

 något inte fungerar som det var tänkt.

Varför trivs du  
på Designlight? 
- Det som gör att jag trivs på Designlight 

är känslan av delaktighet och att få göra 

skillnad. Vi har också en bra gemenskap 

och ett bra samarbete med trevliga och 

underhållande kollegor.

Vi har en bra  
gemenskap
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största delen av energin går till att alstra 

värme. Resultatet blir en signifikant en-

ergibesparing med likvärdigt eller bättre 

ljusutbud.

Vi strävar ständigt efter att utveck-

la tjänster och produkter som är 

anpassade för miljön. Detta gör 

vi genom att använda förnyelse-

bara resurser i så slutna kretslopp 

som möjligt samt genom att undvika  

användning av miljöförstörande ämnen 

och därigenom förebygga  förorening.

Vår ambition är att ha tillräcklig kompe-

tens i företaget för att vid varje tillfälle 

kunna föreslå de mest miljö anpassade 

lösningarna inom belysning. Våra kun-

der ska kunna känna sig trygga i förviss-

ningen om att vi fortlöpande utvecklar 

och därmed måste hanteringen av ut-

tjänta produkter hanteras på ett bra 

sätt. Producentansvaret för elektronik 

infördes redan 2001 och samtidigt bild-

ades ett samarbete mellan producen-

terna och kommunerna, som döptes 

till Elretur. Detta samarbete gör Sve-

rige världsledande 

med världens mest 

effektiva återvin-

ningssystem, och 

vi är glada över att 

kunna vara en del av 

detta. Återvinnings-

systemet omhänder-

tar elektronik och är 

konstruerat för att 

säkerställa en ef-

fektiv och miljöriktig 

hantering av denna.

Varje svensk läm-

nar i genomsnitt 

drygt 16 kilo el-av-

fall årligen, en in-

samlingsnivå som är 

bland de allra högsta i världen. 

Vårt signum SWML, vilket står för 

Save Watt More Light, är ytterligare 

en del av vårt miljötänk. SWML syf-

tar på det faktum att LED-ljuskällorna 

nyttjar betydligt mindre watt än sina 

konventionella motsvarigheter, men ge-

nererar mer ljusstyrka.   Detta är möjligt 

tack vare att merparten av brukad ener-

gi hos LED-belysning går till att produ-

cera ljus, till skillnad från de lampor där 

våra produkter i enlighet med samhäl-

lets olika miljömål och följer gällande 

lagar, föreskrifter samt övriga miljökrav 

som vi berörs av. Vi vill att kundens krav 

på god miljö blir tillgodosedda, gällande 

såväl den yttre miljön som inomhusmil-

jön för slutkunden och arbets miljön för 

berörda installatörer. 

Det handlar om ett 

kontinuerligt och 

långsiktigt arbete, 

där våra produkter 

och vårt agerande 

mot både kunder 

och leverantörer ska 

visa på vår omsorg 

om miljön. 

Genom att göra 

strategiska och 

medvetna val för ett 

hållbart samhälle, 

genererar vi en vinst 

för både omgiv-

ning, konsument 

och oss själva. 

Vi strävar efter att hushålla med resur-

ser och i största möjliga mån använda 

förnybara naturresurser i vår produktion 

och administration samt att integrera 

miljöfrågorna i vårt utbud av produkter. 

Vi vill skydda miljön genom att minimera 

företagets och produkternas påverkan 

på miljön. Att värna om miljön ligger 

oss varmt om hjärtat. 

Designlight Scandinavian ABs miljö-

arbete bygger på en successiv mil-

jöanpassning av verksamheten. För 

att åstadkomma positiva förändringar 

anser vi att de små vardagliga miljöåt-

gärderna är minst lika viktiga som stora 

förändringar. Summan av alla åtgärder 

ska leda vårt miljöarbete framåt och 

innebära att ständiga förbättringar upp-

nås. Alla våra anställda uppmanas och 

uppmuntras till att bidra med kreativa 

lösningar även inom miljöområdet, vilket 

i sin tur bidrar till att företagets miljöpå-

verkan minskar.

Vi är, som ett naturligt led i vår 

 miljösatsning, anslutna till El-kret-

sens system Elretur. En grundläg-

gande princip för vårt miljöarbete är att 

sämre teknik och miljö farliga ämnen 

kontinuerligt ska bytas ut mot bättre 

teknik och mindre miljöfarliga ämnen 

Ansluten till

För Designlight Scandinavian AB är det givet att bedriva en verksamhet  

där miljöhänsyn är en integrerad del inom samtliga områden. 

Att värna om  
miljön ligger oss 
varmt om hjärtat

hållbarhet
Miljömässig

9
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Elfack är Nordens största bransch-

mässa vilket är ett stort arrangemang 

med många besökare. Detta tyder på 

att Designlight ligger rätt i tiden med de 

snyggaste och mest funktionella pro-

dukterna på marknaden i branschen.

Redan 2011 vann Designlight utmärkel-

sen Elfack Design Award. Då handlade 

det om att de förenklat monteringen 

av LED-lampor genom att utveckla en 

 lampa som monteras direkt i en apparat- 

eller kopplingsdosa (P-105) och 2015 

för den unika pa-

tenterade produk-

ten P-007. 

Att vinna Elfack Design Award två gånger är en bedrift som ingen tidigare lyckats med.

HISTORIEN  
BAKOM  
P-007

Jessica & Björn Hultqvist, Elfack Design Award 2015

Denna unika patenterade produkt är ut-

vecklad av Björn Hultqvist tillsammans 

med Designlights samarbetspartner, 

 ingenjören Mr Li Yahui, i Kina. Det  roliga 

är att Björn alltid har tyckt att denne 

man är så smart och har därför kallat 

honom för agent 007 (James Bond), 

därav beslutet att uppkalla produkten 

efter honom.

Dear Bjorn,

Our whole factory are very excited when we know P-007 win the ELFACK 

Design Award! We feel really proud of that! And congratulations to both of 

us! We do a great job and excellent work together!

We still rememberd that P-007 was created in our engineer’s sample room, 

and in the evening 5 of our enginees think together and finally we get the 

inspiration from heaven and got this idea and solution for P-007! And also 

you bought 5 bottles of Chinese White Wine to these 5 engineers as a gift 

for celebrate the new idea and solution for P-007. 

This will be the story of P-007 and we should 

remember all of this.

Congratulations again!

Thanks & Best Regards,

Zheng Kang
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Björn och Jessica har två barn ihop. Dottern Julia är 

18 år och går andra året på gymnasiet där hon läser 

Teknikprogrammet med inriktning mot design och 

produktutveckling.

Sonen Hampus är 13 år och har ett bollsinne utöver 

det vanliga. Han är redan bland de bästa i Sverige i sin 

åldersgrupp inom golf och en eventuell framtid som 

professionell golfspelare känns inte alltför avlägset. 

Både Björn och Jessica karakteriserar sig själva som 

tävlingsinriktade och med ett gott inbördes samarbe-

te. De kompletterar varandra på ett bra sätt  eftersom 

var och en är bra på olika  saker inom företagande, 

men de är heller inte främmande inför att hjälpas åt 

vid behov inom respektives arbetsområde.

Jessica beskriver sig själv som noggrann, ekonomisk 

Downlighten P-007 släpptes i maj 2015 i samband med dess lansering på 

Elfack-mässan i Göteborg. 

När den nya Bondfilmen Spectre hade premiär i november samma år bjöd 

Designlight in till fest med Bond-tema i Moheda. 

Kvällens fest bjöd anställda och inbjudna gäster på trevligheter i form av mat, 

drinkar, mingel och tävlingar i Bond-tema, samt visning av Spectre på den 

lokala biografen i Moheda. 

fest med 007

Lär känna 
paret bakom 
Designlight

och envis. Hon har full koll på det hon gör, tar saker 

och ting på allvar och ska hon göra något så tar hon 

det seriöst och gör det fullt ut.

Jessica har i sina tidigare år även gjort sig känd 

som travkusk och var på mitten av nittiotalet Sve-

riges näst bästa kvinnliga körsven. Sina häs-

tar tränade hon hårt och ambitiöst då hon vil-

le att de skulle ha en god chans till vinst i loppen. 

Björn är en produktutvecklare ut i fingerspetsarna. 

Han har öga för smarta lösningar och genomtänkt 

design samt listar ständigt ut nya projekt och idéer. 

Björn har en god förmåga att se till helheten i en pro-

dukt och strävar alltid efter att alla ska bli nöjda av 

resultatet. Tjurig med stark vilja och envishet, samt en 

stor portion lösningsfokus beskriver honom väl.

Familjen Hultqvist bor på en gård på landet utanför Moheda  

där både hästar, katter, höns och hund finns.



Designlight Scandinavian AB är stolt 

sponsor till Martin Larsson, en 23-

årig enduroförare från Bollnäs. 

Redan som treåring fick Martin sin första 

crosscykel som sattes på prov hemma 

i potatislandet. Hans stora motorintres-

se växte därmed fram från en tidig ålder 

och med en uppväxt i Hälsingeskogar-

na bakom sig satsar han nu på att nå 

den absoluta världstoppen.

Vid 6 års ålder följde Martin med sina 

föräldrar till sin första Novemberkåsa, 

Endurotävlingen som är känd som en 

Designlight Scandinavian ABs VD  

Jessica Hultqvist är uppfödare och 

ägare av den varmblodiga travaren  

DESIGNLIGHT.

DESIGNLIGHT är ett sjuårigt sto efter 

Center Field – Perfect Angel och trä-

nas av travtränaren och kusken Hans 

Crebas. Hans har sina rötter i Holland 

men har nu Blädinge utanför Vislanda 

som sin bas och Kalmartravet som sin 

hemmabana.  

Vår travhäst DESIGNLIGHT har vi haft 

många trevliga stunder med!

STOLT SPONSOR TILL EN AV SVERIGES FRÄMSTA ENDUROFÖRARE

STOLT UPPFÖDARE OCH ÄGARE AV TRAVHÄSTEN DESIGNLIGHT

av Europas tuffaste tävlingar. Resultaten 

har inte låtit vänta på sig utan Martin har 

flertalet fina meriter i bl.a. Ungdoms SM 

bakom sig samt en förstaplats i Junior 

EM 2012.

Enduro är en sport där motorcyk-

lar körs på banor i svår terräng i upp till 

70 km i timmen, och är den motorcy-

kelsport som har flest utövare i Sverige. 

Namnet Enduro kommer av ordet en-

durance som betyder uthållighet. 

Vi är glada över att följa Martin Larsson i 

resan mot toppen. Martin Larsson, en av sveriges främsta enduroförare.

Hans Crebas och Designlight

Sponsorskap

Designlight Scandinavian AB 

är stolt sponsor till ishockey-

laget Växjö Lakers Hockey; 

svenska mästare 2015.

GULDLAGET VÄXJÖ LAKERS

12
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Sponsorskap

Designlight Scandinavian AB har levererat belysning till plusenergihuset Åsaliden i Växjö. 

Projektet som stod klart 2013 är det första miljösmarta plusenergihuset i Sverige som skick-

ar tillbaka överskottsenergi från solen till el- och fjärrvärmenätet. Åsalidens årliga värme- 

behov på 7000 kWh motsvarar ungefär hälften av vad takets solfångare producerar per 

år. Det unika med huset är att det förutom att vara energieffektivt, även är uppfört med en 

byggnadsteknik och byggnadsmaterial som gör huset koldioxidneutralt och allergivänligt. 

Med hjälp av en display är det möjligt att justera temperaturen i varje rum samt reglera 

belysningen och timern för när lamporna ska tändas och släckas. LED-belysning kommer 

med andra ord väl till sin rätt i ett hus som detta. 

Armaturerna som Designlight levererade var P-114 som installerades i taken samt P-119 

som installerades i samtliga fönster.

LEVERANTÖR TILL UNIKT MILJÖSMART HUS

Foto: Miljösmarta  
Hus i Småland AB

Designlight har haft en pratstund med 

ägaren John Nilsson.

Vilka är Växjö El &  
Säkerhet AB?
- Växjö EL & Säkerhet AB grundades i 

maj 2004 av John Nilsson och Robert 

Olsson med inriktning på installationer 

av paraboler, larm och CCTV. Efter en 

tid utvecklades verksamheten till att 

även omfatta elinstallationer.

Vi är ett företag som satsar på god 

kundkontakt och nära relationer med 

våra kunder. Vi utbildar oss också kon-

tinuerligt för att kunna möta framtidens 

teknikbehov samt kundernas önskemål 

på bästa sätt. 

Hur tycker du att  
samarbetet med  
Designlight fungerar?
- Vi tycker att Designlight är ett företag 

som står för kvalitet och en mycket god 

kundservice. Vi har väldigt sällan några 

reklamationer när det gäller deras pro-

dukter. Samarbetet med Designlight  

kan inte fungera mycket bättre. De har 

Goda samarbeten 
ger nöjda kunder

trevlig personal och vår kontakt på före-

taget är extremt hjälpsam och tillmötes- 

gående. Dennis ser alltid till att ett pro-

blem löses om det så skulle vara en 

extra snabbleverans av någon typ av 

armatur.

Vad tycker du om  
Designlights produkter?
- Produkterna ger en känsla av kvalitet 

när man håller i dem.

P-007 är helt klart Designlights bästa 

produkt då den är så mångsidig. Kök, 

bar, WC, takfot eller vardagsrum spelar 

ingen roll; den fungerar överallt. Sedan 

är det ju toppen att den passar i en  

28 mm glespanel även med en trans-

formator.

Vad skulle du vilja se  
komma i Designlights  
sortiment?
- Det jag saknar är en konkurrenskraftig 

LED-plafond och en starkare LED-strip. 

Annars anser jag att det är ett väldigt 

komplett utbud.

Finns det någon ovanlig 
händelse som du har varit 
med om i din bransch?
- Det som jag kommer på så här på rak 

arm är att jag fick sätta 32 st P-007:or i 

svart färg inne på en restaurang då alla 

annars brukar välja vita.

Designlight Scandinavian AB 

har samarbetat med Växjö El  

& Säkerhet AB under några års 

tid med mycket goda resultat.
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DENNIS FIDELL
säljare sydöstra sverige

1. Intressen? Åka hoj, cabbe och båt, husvagn på  
 sommaren, skidor på vintern och umgås med familj och 
 vänner.

2.  Vilken är din dolda talang? Att dansa.
3..  Vad är det bästa med Designlight? Att vi jobbar med  
 kvalitet och den senaste tekniken. Vi är en leverantör 
  som lyssnar på våra kunder.

4.  Vilken av Designlights produkter tycker du är bäst?  
 P-007.

5.  Varför är den produkten bäst? P-007 har de flesta 
  egenskaper man behöver; den är användarvänlig, ger 
  mycket ljus, har hög IP-klass,  
 är ställbar osv.

 

Kontaktuppgifter: 
E-post: dennis@designlight.nu

Telefob: +46 (0)472-716 55
Mobil: +46 (0)708-770 198

     5 SNABBA MED
DESIGNLIGHTS SÄLJARE

ULF BÄRTÅS
säljare sydvästra sverige

1. Intressen? Träning, naturen och att bara vara.2.  Vilken är din dolda talang? Jag tillagar en grym fisk-  gryta.

3..  Vad är det bästa med Designlight? Att vi är snabba   och ofta först med det senaste.4.  Vilken av Designlights produkter tycker du är bäst?   P-162.

5.  Varför är den produkten bäst? Det är den snyggaste   produkten vi har helt enkelt.
 

Kontaktuppgifter: 
E-post: ulf@designlight.nu
Telefon: +46 (0)472-716 20
Mobil: +46 (0)708-770 104

MIKAEL STANDAR

säljare mellersta sverige

1. Intressen? Familjen, fotboll (Elfsborg) och hockey  

 (Frölunda).

2.  Vilken är din dolda talang? Jag är händig.

3..  Vad är det bästa med Designlight? Det är bra  

 produkter att jobba med. 

4.  Vilken av Designlights produkter tycker du är bäst?  

 P-007.

5.  Varför är den produkten bäst? Den har det mesta;  

 den är snygg, lätt att installera samt ger mycket och  

 fint ljus.

 Kontaktuppgifter: 

E-post: mikael@designlight.nu

Telefon: +46 (0)472-716 21

Mobil: +46 (0)708-770 385

POPPE HEDLUND
säljare norrland

1. Intressen? Familjen och Skellefteå AIK.

2.  Vilken är din dolda talang? Det finns säkert många jag 

  inte har upptäckt ännu hoppas jag, men en är ju att jag 

  kan eller har i alla fall kunnat vissla i två tonarter  

 samtidigt.

3..  Vad är det bästa med Designlight? Drivet, hungern 

  och gemenskapen.

4.  Vilken av Designlights produkter tycker du är bäst?  

 Helt klart P-007.

5.  Varför är den produkten bäst? Det är fantastiskt fint  

 ljus i den i både 2700K och 3000K,  

 för det är ju just lysa de 

  ska göra!

 

Kontaktuppgifter: 

E-post: poppe@designlight.nu

Telefon: +46 (0)703-669 970
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Våra varumärken 
– Med passion för bästa möjliga lösning!

LED FOR WORKERS är ett prisbelönt sortiment avsett för yrkesfolk inom elbranschen. Sortimentet består av enkla, 

funktionella och kvalitativa armaturer som är specifikt framtagna för att vara smidiga och framförallt säkra att in-

stallera. Denna innovativa produktserie är ett resultat av en effektiv dialog mellan elfackmän och oss i egenskap av 

armaturtillverkare.

Större delen av produkterna i detta sortiment är utformade och avsedda för direkt montage i apparat-, kopplings-, 

multi- och takdosor. Vi har också en handfull armaturer som passar ypperligt i flexslang.

Vår satsning på att göra produkterna optimalt anpassade och lätta att installera har varit välkommet hos elektri-

ker som tjänar mycket tid vid installationen av våra armaturer.

Startskottet för LED FOR WORKERS kom i och med att vi belönades med Elfack Design Award på Elfackmässan 

2011. 

En innovativ och nytänkande design banar väg för smidiga produktfunktioner där säkerhet vid montering och  

användarvänlighet kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. Vi lägger stor vikt vid montaget av våra LED-armaturer med 

målet att möjliggöra en mycket säker och enkel installation för brukaren av produkten. Varumärket LED FOR   

WORKERS är ett sortiment där denna ambition har dragits till sin spets.

BASiC By Designlight är varumärket för ett mycket starkt sortiment där fokus främst är lagt på funktion, design och 

pris. 

Under detta varumärke strävar vi alltid efter att erbjuda Sveriges bästa billiga downlight. Björn Hultqvists ambition 

om att utveckla ett sortiment med en billig lampa där det inte tummas på kvaliteten, kom till efter erfarenheten av att 

billiga lampor på marknaden allt som oftast innebär bristfällig kvalitet.

Avsikten är att täcka upp samtliga kundkategorier genom att erbjuda en bra och billig lampa som är stilren och tidlös 

med smidiga funktioner av god kvalitet.

PUBLiC By Designlight är ett sortiment för offentlig miljö där produkternas design är stilren och tidlös med smarta 

funktioner.

Med energibesparande lysdioder i kombination med verklighetstrogen färgåtergivning från högkvalitativa LED-chip 

är detta sortiment lämpligt för allmänna utrymmen, detaljhandel, hotell eller restauranger. 

I armaturerna sitter LED-chip med ett mycket högt Ra-värde och de energibesparande lysdioderna i kombination 

med den verklighetstrogna färgåtergivningen gör varumärket till ett mycket fördelaktigt val för applikationer 

både inom- och utomhus där krav på lång livslängd ställs. 

Produkterna i sortimentet innehar smarta funktioner såsom möjlighet till byte av reflektor vid händelse av önskemål 

om olika ljusutbud och spridningsgrader.

GARDEN är ett komplett produktsortiment i utmärkt kvalitet för trädgård och fasad. Sortimentet grundas på egen-

skaper såsom finurliga lösningar, hög hållfasthet och syrafast rostfritt material.

Med mångsidiga belysningsmöjligheter såsom belysning av fasad, garageuppfart, altan, trappsteg, mark-

sten, entré och trädgårdsanläggningar är GARDEN ett varumärke som är väl lämpat för varierande behov.

Armaturerna under detta varumärke är utprovade och testade i vår egen trädgård för att säkerställa att de klarar av 

det skandinaviska väderklimatet.

DESIGNLIGHT är ett varumärke som representerar ’’Design, Kvalitet och Tidlösa former sedan 1996’’. Varumärket 

är avsett för våra allra bästa produkter, vilket innebär att produkterna är mycket professionella med högsta möjliga 

kvalitet rakt igenom.

Produkterna som ingår i sortimentet håller en genomgående hög finish och välgenomtänkt design. Vi har 

valt att lägga extra omsorg på att säkerställa en mycket lång livslängd och ett exceptionellt ljusutbud. Varumärket  

DESIGNLIGHT är helt enkelt ämnat att vara ett premiummärke som representerar vår grundfilosofi.



16

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB 
TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN 
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · FAX +46 (0)472-716 09
INFO@DESIGNLIGHT.NU 

www.designlight.nu
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