


Att köpa och använda Ljus som tjänst 

går att jämföra med att leasa en bil. 

Istället för att köpa och äga bilen 

själv så leasar du den. Då slipper du 

den stora initiala investeringen, du 

betalar istället en fast avgift varje 

månad och dessutom ingår service och 

reservdelar i avgiften vilket gör att  

du slipper oroa dig om något skulle 

gå sönder. Om dina behov förändras 

eller vid en given tidpunkt kan du byta 

till det fordon som passar dig bäst 

just då. Ett bekymmersfritt bilägande 

helt enkelt. 

Samma sak gäller för Ljus som tjänst.

LJUS SOM TJÄNST_

_EN LYSANDE IDÉ



Brighteco är ett svenskt företag som 

erbjuder ljus som tjänst. Det är ett 

nytt och hållbart sätt att köpa och 

konsumera ljus. Det innebär att du får 

funktionen ljus till en årlig avgift 

utan att behöva investera i armaturer.

I vår tjänst ingår installation, löpande 

underhåll, service och uppgraderingar. 

Vi tillverkar våra armaturer med en 

adaptiv design, till stor del av åter-

brukade plattskärmar som annars skulle 

slängas. Därmed tillhandahåller vi en 

cirkulär lösning som vi är helt ensamma 

om och väldigt stolta över.

Ljuset är optimerat utifrån dina behov 

och kan enkelt anpassas om behoven 

skulle förändras.

DET SMARTA SÄTTET  

ATT KÖPA OCH  

KONSUMERA LJUS



Vår lösning är anpassad för att 

fungera som navet i en öppen 

IoT-infrastruktur i kontinu-

erlig utveckling. Då du vill 

bygga en smartare fastighet 

kan du göra det stegvis, utan 

dyra investeringar och genom 

att uppgradera ljuset med  

förmåga att mäta och kommu-

nicera med din fastighet och 

dina användare.

Vi bygger & levererar effektivt 

ljus i ett cirkulärt system.  

Det betyder att ditt använd- 

ande av resurser och utsläpp  

av Co2 kraftigt reduceras i 

jämförelse med en traditionell 

linjär lösning. Vår armatur är 

till stor del byggd av åter-

brukade komponenter.

Vi tar en fast avgift per 

kvm och år. Du behöver inte  

behöver göra någon invest- 

ering och kan byta lösning  

om vi inte håller måttet i 

framtiden. Om du vill upp-

gradera ljuset så betalar du 

bara för uppdateringen. Din 

totala kostnad blir betydligt 

lägre än om du väljer en  

linjär produkt.

Vi tar ansvar för att din ljus- 

miljö är så bra som möjligt  

varje dag utifrån dina an- 

vändares specifika behov. Det 

innebär att om något förändras, 

så anpassar vi ljuset så att 

det fungerar optimalt för dig 

utifrån nya förutsättningar. 

Våra armaturer är modulära. 

Ett adaptivt designtänk redan 

från grunden gör att vi löpande 

kan justera vilka komponenter 

som används. Det innebär att 

vi kan utveckla kapaciteten 

löpande med er. 

Tillsammans gör vi armaturen 

bättre under avtalstiden. 

Vi kan ljus och delar gärna 

med oss av vår kunskap och 

erfarenhet. Vi ger råd om allt 

från lämplig färg på väggar 

till hur ljuset kan interagera 

med andra viktiga funktioner 

i din organisation som t ex 

städ eller övervakning.
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Förutom att du slipper investera i en 

dyr stationär armatur och istället  

betalar en fast kostnad per kvm och år 

där installation, drift och service 

ingår, får du även dessa fördelar som 

kund hos oss:

VARFÖR KÖPA LJUS SOM 

TJÄNST AV OSS?



ATT KÖPA LJUS SOM  

TJÄNST?

BEHOVSANALYS

En erfaren representant från oss analyserar  

beställare och användares mål, avgränsningar 

och önskemål både för ljus och IoT idag och  

i framtiden.

LEVERANS AV LJUS OCH SYSTEM

Våra duktiga installatörer installerar och  

justerar anläggningen i samråd med er. Då ljuset 

är på plats så utbildar vi er både i ljus och 

cirkulär ekonomi. 

DRIFT

Vi ansvar för att systemet alltid fungerar. Ni  

har alltid full kontroll på vad vi gör genom 

vår online-plattform. 

UTVÄRDERING

Vi lovar er minst 75 % användarnöjdhet vid årlig

uppföljning där vi också diskuterar möjliga 

uppgraderingar och justeringar som ni önskar. 

UTVECKLING

Vårt utvecklingsteam arbetar med flera partners 

inom både hårdvaru- och tjänstesektorn för att 

lösa de problem som vi upptäcker i nära  

samarbete med er genom den infrastruktur som vi 

installerar i ert tak. 

SÅ HÄR GÅR DET TILL:



Brighteco är ett innovations- och  

värderingsstyrt företag grundat 2010.

Allt vi gör handlar om att skapa bättre 

inomhusmiljöer och accelerera skiftet 

från en linjär till en cirkulär ekonomi. 

Vi gör det genom att alltid tänka 

på hur vi kan göra din inomhusmiljö  

effektivare, smartare och anpassad till 

dina användare utan att tära på våra 

gemensamma råvaruresurser.

OM OSS

Vi startade i de ideér som Chalmers 

Industriteknik utvecklade för återbruk 

av komponenter i platta skärmar.

Testade koncept och funderade i  

samarbete med ett tjugotal svenska 

kommuner.

Fortsatte testa och justera tillsammans 

med våra testpiloter.

Svenska kommuner börjar tycka att vi 

är bättre än vi verkar. Bollnäs gick 

ut med den första upphandlingen på 

“Ljus som tjänst”.

Det arbete som vi tidigare gjort med  

smart styrning och driv ger oss möjlighet 

att arbeta med fantastiska partners och 

IoT-integrationer där fantasin sätter  

gränsen för vad som är möjligt.

Testade koncept och funderade.

Gjorde en skarp vänstersväng och byggde 

egna styrkort, drivare och protokoll.

Redo att hämta hem ordrar så insåg vi  

att det tar en stund innan en hel  

organisation litar på att ditt erbjudande  

faktiskt är så bra som det verkar.

Vi vann upphandlingen (10 år av ljus i 

Bollnäs skolor). Nu börjar förfrågningar 

från andra sektorer än offentlig sektor 

dimpa ner på kontoret. Vi levererar så 

kvickt vi kan.

Uppskalning av produktion i samarbete  

med Samhall och installation med flera  

satellitorganisationer runtom i Sverige  

gör nu att vi kan erbjuda ljus som  

tjänst till fler i allt snabbare takt.

KONTAKT:
info@brighteco.se

026-2806799


