
VÅR VISION     VÄX MED OSS! 



Vi sådde ett frö...

Från starten 1996 har vi på Designlight utvecklat och levererat produkter med 

fokus på design, smidighet och mycket bra kvalitet. Bolaget grundades av paret 

Jessica och Björn Hultqvist med utgångspunkt i Smålands djupa skogar. Här 

 såddes fröet till Designlight. Ett frö som snart grodde, slog rot, växte och grenade 

ut sig. 

Idag är vi ett ledande grossist och tillverkningsföretag inom LED-belysning i 

 Norden. Vi är med och styr alla steg i processen vad gäller produktutveckling. Det 

handlar om tidskrävande processer där all tillverkning sker efter vår egen design, 

med fokus på smidighet och mycket bra kvalitet. Det ska vara enkelt och fram- 

förallt säkert att installera belysning. 

För att fortsätta hitta växtkraft och rusta oss för framtiden behöver vi starka rötter, 

en gemensam grund och kultur som vi alla står för. Den hör boken handlar just om 

det. Vad vi står för, vilka vi är och vad vi tror på. 

Jessica Hultqvist, VD
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Vår vision

”Designlight ska vara  

förstahandsvalet inom  

LED-belysning”

Tillsammans mot en värld med mera LED

Det kan tyckas vara stora ord, men de är väl vägda och står för något vi ständigt 

siktar mot. 

Designlight ska vara förstahandsvalet...
För att lyckas med det krävs det mer än ett fantastiskt erbjudande. Det betyder att 

vi måste ligga i topp hela vägen. Med allt från hur vi utvecklas som medarbetare till 

hur vi levererar värde ute hos kund till hur vi hela tiden ser till att utveckla vår teknik, 

funktion, processer och estetik för bästa möjliga resultat.

...inom LED-belysning
Vi på Designlight hjälper våra kunder att skapa enkla, snygga och kvalitativa arma-

turer. Skapa värde gör vi genom att kombinera våra kompetenser med ett unikt 

erbjudande och en vilja att lösa både små och stora kunders problem. Lyckas vi 

med det är vi på god väg mot vår vision. 
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Vår affärsidé Sätter grunden för vår plan

Vår affärsidé beskriver hur vi ska nå vår vision – vad vi tänker göra och hur vi tänker 

arbeta för att lösa uppgiften. Hit når vi genom att kombinera kunskap, högklassis-

ka produkter och hållbara och innovativa lösningar – tillsammans med vår vilja att 

göra vårt allra bästa för våra kunder. 

I vår värld hör ekonomi och hållbarhet ihop. Genom att arbeta långsiktigt men 

också affärsmässigt med alla aspekter av hållbarhet bidrar vi till att skapa attraktiva 

ljus i bostäder där folk trivs och vill stanna kvar. Dessutom får vi ett bättre samar-

bete med våra medarbetare och intressenter om vi tar hänsyn till hållbarhet och 

miljö. För oss finns det helt enkelt inget annat alternativ. 
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”Vi ska tillsammans skapa  

ekonomiskt och miljömässigt  

optimala LED-belysningar”



Våra värdeord Odla kultur och skörda kvalitet

Om affärsidén står för vilken riktning förtaget har så beskriver vår värdegrund hur 

vi ska ta oss framåt. Den speglar vilka vi är, vad vi står för och hur vi vill uppfattas 

av andra. Den hjälper oss även att agera i enskilda situationer – så att vi drar åt 

samma håll utan en mängd detaljerade instruktioner.

Vi har fyra värdeord som ska lotsa oss rätt: Kvalitet, Engagemang, Respekt och 

Kreativitet. Värdeorden ska vi hela tiden jobba med att utveckla och förädla så att 

det betyder något för både oss och för våra kunder. Det handlar om det som är 

viktigt, vad som känns rätt och det vi har en passion för. 

På de närmaste sidorna kan du läsa mer om våra fyra värdeord och hur vi jobbar 

med dem i vår verksamhet. 

Kvalitet

Engagemang 

Respekt

Kreativitet
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Kvalitet

Vi ska leverera kvalitet i allt vi gör, från första kundkontakt till uppföljning efter att 

leverans är slutförd. Uppsatta krav ska ses som lägsta nivå och vi ska skapa för-

troende att bli kundens förstahandsval och långsiktiga partner. 

Med vår höga kvalitetskontroll är vi stolta att redovisa vår låga reklamationssiffra 

på 0,5 %. Här ingår även handhavandefel och fraktskada vilket tyder på att våra 

produkter håller en mycket hög kvalitet.
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Engagemang

Vi ska uppträda med engagemang i allt vi gör genom att sätta kunden i fokus. 

Vi ser till att förstå önskemål och förutsättningar och vi tar ansvar för att leverera 

produkter som minst motsvarar ställda förväntningar. 

Kvalitet och smarta lösningar för installatörer och användare är en framgångsfak-

tor som har fått stor uppmärksamhet i branschen. Alla produkter utvecklas och 

designas av Björn Hultqvist i Moheda. 
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Respekt

Vi ska bemöta vår omvärld med respekt. Vi respekterar våra medmänniskors olik-

heter och kompetenser. Vi visar respekt för miljö och kommande generationer 

genom att arbeta med hållbar LED-belysning. 

Vi är väldigt noga med val av råmaterial till våra armaturer för längre hållbarhet, sä-

kerhet och högsta kvalitet när det gäller urval av LED-chip. För att vidhålla vår höga 

kvalitet väljer vi att testa alla våra produkter hos SGS ifrån vilket vi även erhåller ett 

godkänt certifikat. Detta är en kostnad som vi väljer att investera i för varje unik 

produkt. Vi är, som ett naturligt led i vår ¬miljösatsning, anslutna till El-kretsens 

system Elretur.
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Kreativitet

Vi ska arbeta kreativt och använda vår samlade kompetens för att ständigt för-

bättras och vi ska med stolthet utveckla oss själva, våra produkter, våra processer 

och våra partners. 

Kreativitet och innovation går hand i hand, och det första är en förutsättning för det 

andra. Vi på Designlight ska kunna skapa nya lösningar, våga tänka annorlunda 

och vi ska vara ett förtag som välkomnar nytänkande och utveckling.
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Dina idéer – Vår växtkraft

Vi ska arbeta kreativt och använda vår samlade kompetens för att ständigt för-

bättras och vi ska med stolthet utveckla oss själva, våra produkter, våra processer 

och våra partners. 

Kreativitet och innovation går hand i hand, och det första är en förutsättning för det 

andra. Vi på Designlight ska kunna skapa nya lösningar, våga tänka annorlunda 

och vi ska vara ett förtag som välkomnar nytänkande och utveckling.
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DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB 
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